
بغداد/ متابعة الزوراء: 
انتقاله  ورسعة  األشواك  ذو  بغالفه 
كورونا  فريوس  يستمر  الكبرية 
آالف  مسجال  العالم  باكتساح  الفتاك 
اإلصابات والوفيات الجديدة عىل مدار 
الساعة ودون توقف، فيما تحاول عدة 
التي  الصني  وبدأت  االستفاقة  دول 
ظهر فيها الفريوس ألول مرة، تجارب 
ملكافحة  لقاحني  عىل  أولية  برشية 
تعاىف  األرقام،  آخر  الفريوس.وحسب 
من الفريوس أكثر من 464 ألفا، وهو 

مجموع  من   %23.10 نسبة  يمثل  ما 
أكثر  عددهم  بلغ  الذين  املصابني 
بينما   ،583 و  ألفا  و934  مليون  من 
وبعد  و863.  ألف   120 من  أكثر  تويف 
اإلصابة  معدالت  ارتفاع  من  أسابيع 
املتحدة  والواليات  أوروبا  يف  والوفيات 
ومناطق أخرى، أظهرت األيام األخرية 
دفع  االنتشار، مما  يف  تباطؤا واضحا 
العديد من الدول للبدء يف تخفيف قيود 
العزل واإلغالق والعودة تدريجيا لنمط 
الواليات  وتتقدم  الطبيعي.  الحياة 

الترضر  العالم من حيث  املتحدة دول 
من الفريوس، حيث سجلت 584 ألف 
لكن  ألف وفاة.   وأزيد من 23  إصابة 
قال  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
إن لديه السلطة املطلقة إلصدار قرار 
وأضاف  االقتصادي.  اإلغالق  رفع 
منحنى  يأخذ  بات  اإلصابات  عدد  أن 
ثابتا يف واليات نيوجرييس وميشيغان 
اتفق  ونيوهامشري.وقد  ولويزيانا 
حكام واليات الساحل الغربي األمريكي 
وكاليفورنيا(  وأوريغون  )واشنطن 

عىل إعداد خطة مشرتكة إلعادة فتح 
بيان  يف  وشددوا  االقتصاد،  قطاع 
األولوية  سيعطون  أنهم  عىل  مشرتك 
بتخفيف  قرار  أي  يف  السكان  لسالمة 
للحد  بها  املعمول  الحركة  القيود عىل 
من تفيش فريوس كورونا.أما يف إيران 
الرشق  يف  بالفريوس  ترضرا  األكثر 
قرار  الحكومة  ألغت  فقد  األوسط، 
تعتزم  كما  املدن،  بني  التنقل  حظر 
املحافظات  بني  التنقل  حظر  إلغاء 
وأظهرت  الجاري.  األسبوع  خالل 

الحكومي  التلفزيون  بثها  لقطات 
شوارع تعج باملارة وحافالت وعربات 
قطار األنفاق مكتظة بالركاب يف سبع 
مدن. وسمحت السلطات بإعادة فتح 
منخفضة  الرشكات  عليها  يطلق  ما 
املخاطر، بما يف ذلك العديد من املحالت 
باستثناء  البالد،  أنحاء  يف  والورش 
ستعود  التي  طهران  العاصمة 
 18 من  اعتبارا  االقتصادية  لألنشطة 

أبريل/ نيسان الجاري.

بغداد/ الزوراء:
املوقف  الثالثاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
كورونا  لفريوس  املسجلة  لألصابات  اليومي  الوبائي 
 ، جديدة  اصابة   22 سجلت  وفيما  العراق،  يف  املستجد 
اكدت عدم تسجيل اية حالة وفيات بالفريوس.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: انها تشيد 
وعملوا  للوباء  تصدوا  الذين  املختلفة  مالكاتها  بجهود 
بجد واجتهاد لتقديم مختلف الخدمات الصحية لجميع 
املواطنني.واكدت انها بدات بتطبيق عالج بالزما النقاهة 
ملرىض كورونا بعد دراستها مع اللجان الفنية املختصة 
جميع  ومراقبة  متابعة  وتتم  شهر،  من  أكثر  وملدة 
فحص  تم  انه  مبينة  علميا،  ودراستها  بدقة  الحاالت 
)1756( نموذجا للحاالت املشتبه بها يف كافة املختربات 
املختصة يف العراق خالل 24 ساعة املاضية.وتابعت: انه 
لغرض تقييم املوقف الوبائي يف العراق تم تنفيذ فعالية 

الرصد الفعال يف املناطق ذات الخطورة العالية واملناطق 
)عدا  نموذج  فحص)5890(  اجراء  تم  حيث  الصامتة، 
للنماذج  الكيل  املجموع  ان  كردستان).واضافت:  اقليم 
املفحوصة منذ بداية األزمة )45437( نموذجا، مشرية 
اىل ان مختربات وزارة الصحة والبيئة سجلت ليوم امس 
)22( أصابة يف العراق موزعة كالتايل: بغداد / الرصافة 
السليمانية 1،   ،  1 الطب  الكرخ 3، مدينة  بغداد /   ،  1
الديوانية   ، ، بابل 1  ، البرصة 10  واسط 2 ، كركوك 2 
1 ، مؤكدة انه ال توجد أي حالة وفيات.واشارت اىل ان 
حاالت الشفاء: 49 حالة، وكما ييل: بغداد/ الرصافة 1، 
بغداد/ الكرخ 6 ، مدينة الطب 1، النجف 3 ، السليمانية 
األنبار 1   ،  1 بابل   ،7 البرصة   ،  2 اربيل 22، كربالء   ،4
، املثنى 1، مبينة ان مجموع األصابات : 1400، بينما 
الشفاء:  حاالت  مجموع  اما   ،78 الوفيات:  مجموع 

.766

جنيف/ متابعة الزوراء:
الثالثاء،  العاملية،  الصحة  منظمة  حذرت 
ارتفاعا  تشهدان  وتركيا  بريطانيا  أن  من 
»كوفيد-19«،  كورونا  فريوس  بإصابات 
مايك  األمريكي،  الخارجية  وزير  قال  فيما 
بومبيو، إن الواليات املتحدة تسعى إىل إحداث 
العاملية،  الصحة  منظمة  يف  جذري«  »تغيري 
املالية  تهديداتها بحجب مساهماتها  وسط 
فريوس  وباء  العالم  يشهد  فيما  للمنظمة 
كورونا.وتوقعت الصحة العاملية، عىل لسان 
لقاح  إىل  التوصل  يتم  أال  باسمها،  املتحدثة 
مؤكدة:  شهرا،   12 قبل  كورونا  لفريوس 
أن  الوباء«.وأضافت  ذروة  إىل  بعد  نصل  »لم 
أوروبا  مصدرها  كورونا  إصابات  من   %90
إصابات  من   %90 وأن  املتحدة،  والواليات 

كورونا يف الصني مصدرها الخارج، مشددة 
اإلصابات  هو  للصني  تهديد  أكرب  أن  عىل 

القادمة من الخارج.

وزير الكهرباء لـ          : الصيف املقبل ستتحسن الطاقة بنسبة 15% مقارنة بصيف 2019
اكد وصول معدل االنتاج اىل اكثر من 19 الف ميغا واط
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الزوراء/ حسني فالح:
كشف وزير الكهرباء لؤي الخطيب، 
ساعات  لزيادة  الوزارة  خطط  عن 
تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنني 
يف الصيف املقبل بنسبة 15% مقارنة 
اكد  وفيما  املايض،  العام  صيف  عن 
اكثر  اىل  الطاقة  انتاج  معدل  وصول 
من 19 الف ميغا واط، دعا املواطنني 
الكهرباء  فواتري  بتسديد  االلتزام  اىل 
وعدم التجاوز عىل الشبكة الوطنية.

خاص  حديث  يف  الخطيب  وقال 
من  الرغم  عىل  انه  لـ«الزوراء«: 
واالنهيار  كورونا  جائحة  تحديات 
تأخر  عن  فضالً  العاملي،  االقتصادي 
االضطرابات  بسبب  العمل  مسار 
أشهر  خمسة  من  ألكثر  السياسية 
وقطع  الشعبية  االحتجاجات  بسبب 
البالغ  األثر  لها  كان  التي  الطرق 
الحيوية  املنشآت  عمل  تعطيل  يف 
كوادر  ان  اال  املستثمرين،  ومشاريع 
تحسني  عىل  تعمل  الكهرباء  وزارة 
وإكمال  الوطنية  املنظومة  وضع 
ليكون  باملمكن  الحاكمة  املشاريع 
تجهيز  يف  حاالً  أفضل   2020 صيف 

الطاقة مقارنة بالسنني السابقة.
الكهربائية  الطاقة  ان  واضاف، 
مقارنة   %15 وبواقع  ستتحسن 
 ، ادنى  كحد    2019 عام  بصيف 
يف  العاملني  مستحقات  ضمان  مع 

االلتزام  اىل  املواطنني  داعيا  القطاع، 
بدفع فواتري الكهرباء وعدم التجاوز 
عىل الشبكة الوطنية واعتماد الرتشيد 
يف استخدام الطاقة الكهربائية خدمة 
العام.واشار الخطيب اىل ان  للصالح 

منظومة الطاقة يف عام 2003 كانت 
ال تتجاوز الـ 3000 ميغا واط وخالل 
 2018 عام  صيف  لغاية   2003 فرتة 
وصلت انتاج الطاقة اىل 16 الف ميغا 
مهمة  تسنمه  عند  انه  مبينا   ، واط 

وزارة الكهرباء استطاع ان يستكمل 
املشاريع  ويعالج  املشاريع  تنفيذ 
سواء  القطاعات  بمختلف  املتوقفة 
النقل او التوزيع او االنتاج .واوضح، 
انه تم اضافة نحو 3500 ميغا واط 

الكهرباء،  منذ تسنمه منصب وزارة 
ليصل معدل االنتاج اىل نحو 19270 
مخطط  كان  انه  مؤكدا  واط،  ميغا 
ميغا   4000 اىل   3000 نحو  اضافة 
واط خالل هذا العام، اال ان االحداث 
التي مرت بالبلد منذ االول من ترشين 
االول املايض وحدوث جائحة كورونا 
تلكؤ  اىل  ادت  االقتصادي  واالنهيار 
ان  .وتابع،  املشاريع  من  الكثري 
 2018 صيف  خالل  تمكنت  الوزارة 
 24 بـ  البرصة  محافظة  تجهيز  من 
 15 بمعدل  املحافظات  وبقية  ساعة 
يكون  بان  مرجحا  ساعة،   20 اىل 
نسبيا  افضل  الحايل  العام  صيف 
اىل  السابقة.واشار  السنوات  عن 
االرهابي  داعش  تنظيم  دخول  ان 
خلف  الغربية  املحافظات  بعض  اىل 
الكهرباء  بقطاعات  كبرية  ارضارا 
منها 20% حجم التدمري بقطاع النقل 
و25% بقطاع االنتاج، مؤكدا ان هذه 
لغرض  وسنني  اموال  اىل  تحتاج 
اصالحها.ولفت اىل ان زيادة النسمة 
تزيد من معدالت  السنوية  السكانية 
سنويا،  الطاقة  واستهالك  االنتاج 
مؤكدا انه تم توقيع اتفاقيات مهمة 
املنظمة  الصالح  عاملية  رشكات  مع 
خاللها  من  يمكن  والتي  الكهربائية 
خالل  االنتاج  معدالت  من  تزيد  ان 

السنوات القادمة.

احتاد الكرة يوافق على املشاركة يف بطولة غرب اسيا ويواصل تعليق الدوري 

حمافظ االنبار يؤكد قرب توزيع قطع اراض للصحفيني يف الرمادي والفلوجة

خالل استقباله عدداً من الكوادر الطبية

صاحل: االنتصار النهائي على كورونا مل يتحقق 
بعد وعلى اجلميع االلتزام بتوجيهات الصحة

اخلارجية: سنعيد العراقيني 
يف الكويت برا السبت املقبل

العراق يعلن استمرار غلق منافذه احلدودية 
بشكل كامل مع ايران والكويت

صندوق النقد: 9 تريليونات دوالر 
خسائر االقتصاد بسبب كورونا

املرور تعلن حجز اكثر من أربعة االف 
مركبة ودراجة خمالفة للحظر 

الصحة تسجل 22 اصابة جديدة و49 حالة شفاء من 
فريوس كورونا 

الصحة العاملية: ال لقاح لكورونا قبل 
عام.. ومل نصل للذروة بعد

بومبيو: واشنطن تسعى إلحداث تغيري جذري يف منظمة الصحةاكدت عدم تسجيل اية حالة وفاة

املالية النيابية لـ           : رواتب املوظفني واملتقاعدين مؤمنة بالكامل واملكلف سيواجه االزمة االقتصادية اوال

عدة دول تستفيق تدرجييا من وطأة ضربة كورونا بعد تسجيل حنو مليوني إصابة  

تطبيق السلم اجلديد ليس اولوية يف الوقت احلالي وسيخضع للنقاش الحقا

انطالق جتارب بشرية على لقاحني ملكافحة الوباء
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بغداد/ الزوراء:
ان  الجمهورية برهم صالح،  اكد رئيس 
يتحقق  لم  كورونا  وباء  عىل  االنتصار 
االلتزام  اىل  املواطنني  جميع  داعيا  بعد، 
االزمة  وخلية  الصحة  وزارة  بارشادات 
للوقاية من الفريوس.وذكر مكتب رئيس 
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الجمهورية 
نسخة منه: ان رئيس الجمهورية برهم 
قرص  يف  الثالثاء  امس  استقبل  صالح، 
السالم ببغداد، عدداً من الكوادر الطبية 
جعفر  والبيئة  الصحة  وزير  بحضور 

الصحة  منظمة  وممثل  عالوي  صادق 
اسماعيل.وأكد  أدهم  العراق  يف  العاملية 
أن  اللقاء،  خالل  الجمهورية،  رئيس 
قامت  التي  واملتميزة  املخلصة  »الجهود 
سُتذكر  والطبية  الصحية  الجهات  بها 
توجيهاتكم  وبفضل  التاريخ،  عرب 
تمكنا  العراقيني  ألخوانكم  ونصائحكم 
كنا  ما  تجاوز  من  اللحظة  هذه  حتى 
املحدودة  اإلمكانيات  رغم  نخشاه 

للقطاع الصحي«.

بغداد/ الزوراء:
العراقيني  إعادة  عن  الخارجية،  وزارة  أعلنت 
السبت  يوم  براً  البالد  إىل  الكويت  يف  العالقني 
احمد  الوزارة  باسم  املتحدث  املقبل.وقال 
وزير  من  »بتوجيه  إنه   : بيان  يف  الصحاف 
الخارجّية محمد عيل الحكيم وبمتابعة وتنسيق 
الكويت،  دولة  يف  العراق  جمهورية  سفارة 
براً  الكويت  يف  العالقني  العراقيني  إعادة  سيتم 
بالتنسيق مع محافظة البرصة السبت املقبل«.
واآلخر  الحني  بني  الخارجية،  وزارة  وتعلن 
تسيري رحالت إىل عدد من الدول من أجل إعادة 

العراقيني العالقني هناك إىل البالد.

بغداد/ الزوراء:
ردت هيئة املنافذ الحدودية، عىل اعالن 
زيارة  الستئناف  تخطيطها  ايران 
العتبات املقدسة يف العراق، فيما اكدت 
مع  الحدودية  املنافذ  غلق  استمرار 
للمنافذ  بيان  والكويت.وذكر  ايران 
ان   : منه  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
مفاده  خربا  نرشت  »فارس«  وكالة 
زيارة  الستئناف  تخطط  ايران  »بأن 
العتبات املقدسة يف العراق« رغم قرار 
العالم  دول  معظم  يعم  الذي  اإلغالق 
كورونا.واضافت:  وباء  لتفيش  تفاديا 
مع  الربية  الحدودية  منافذنا  ان 

الجارتني إيران والكويت مغلقة بشكل 
والتبادل  املسافرين  حركة  أمام  كامل 
التجاري واىل أشعار آخر، وسيتم العمل 
اليها  املشار  املنافذ  افتتاح  بأعادة 
الصحية  واملستجدات  املعطيات  وفق 
للصحة  العليا  اللجنة  اىل  ليتسنى 
والسالمة الوطنية إتخاذ قرارات جديدة 
بشأن فتح املنافذ، ولغاية االن لم يتخذ 
باستئناف  العليا  اللجنة  من  قرار  اي 
العمل باملنافذ«.وأكدت املنافذ ان »هذا 
وبيانات  لتقدير  يخضع  املوضوع 
عىل  حريصون  ونحن  الصحة،  وزارة 

سالمة البالد واملواطن«.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
وباء  أن  الدويل  النقد  صندوق  أعلن 
باالقتصاد  يدفع  كوفيد-19  كورونا 
العام  اّتجاه ركود عميق هذا  العاملي يف 
بنسبة  العاملي  الناتج  تراجع  متوقعا 
قد  العاملي  االقتصاد  أن  اكد  فيما   ،  %3
عامني  خالل  دوالر  تريليونات   9 يخرس 
آفاق  تقرير  كورونا.وبحسب  بسبب 
صندوق  عن  الصادر  العاملي  االقتصاد 
العاملي  االقتصاد  بإمكان  النقد سيكون 
 2021 يف   %5.8 بنسبة  انتعاش  تحقيق 
الحركة  الفريوس وعادت  احتواء  تم  إذا 
طبيعتها.ولتقريب  إىل  االقتصادية 
»خسارة  الصندوق  قال  الخسارة  حجم 
االقتصاد العاملي توازي حجم اقتصادي 
أملانيا واليابان«.وتوّقع التقرير انكماش 
لكنه   ،%5.9 بنسبة  األمريكي  االقتصاد 

توّقع يف الوقت ذاته تعافيه العام املقبل 
حّذر  ذلك،  4.7%.مع  نسبته  نمو  مع 
صندوق النقد الدويل من »وجود مخاطر 
كبرية من نتيجة أسوأ« جرّاء »الضبابية 
الشديدة حيال مدى قّوة التعايف« يف وقت 
دول  معظم  يف  إغالق  إجراءات  فرضت 
الحتواء  الرامية  الجهود  ظل  يف  العالم 
الرعاية  أنظمة  انهيار  ومنع  الوباء 
االقتصاد  أن  الصندوق  الصحية.وذكر 
دوالر  تريليونات   9 يخرس  قد  العاملي 
كورونا.وأصيب  بسبب  عامني  خالل 
بوباء  العالم  يف  شخص  مليوني  نحو 
كورونا  فريوس  عن  الناجم  كوفيد-19 
حتفهم،  منهم  ألفا   120 لقي  املستجد 
بينما توّقفت حركة السفر بشكل شبه 
كامل وأجربت األعمال التجارية واملتاجر 

واملطاعم عىل إغالق أبوابها.

بغداد/ متابعة الزوراء:
حجز  العامة،عن  املرور  مديرية  أعلنت 
ودراجة  مركبة  االف  أربعة  من  اكثر 
منذ  العراق  عموم  يف  للحظر  مخالفة 
عالقات  مدير  املايض.وقال  آذار   17
يف  كريم  حيدر  العميد  املديرية  واعالم 
اعداد  حجز  »تم  إنه  صحفي  حديث 
العامة  املرور  بالقليلة يف مديرية  ليست 

تاريخ  ولغاية  التجوال  حظر  بداية  من 
مخالفة  ودراجات  مركبات  من   4/12
عموم  يف  املرور  وقوانني  التجوال  لحظر 
»تم  أنه  اإلقليم«.وأضاف  عدا  العراق 
دراجة،  و2393  مركبة   1856 حجز 
داعياً   ،»119039 الغرامات  بلغت  فيما 
بالحظر  »االلتزام  اىل  املركبات  اصحاب 

وذلك حفاظا عىل سالمة الجميع«.

الزوراء / يوسف سلمان:
طمأنت اللجنة املالية النيابية املوظفني 
رواتبهم  تأمني  باستمرار  واملتقاعدين 
االقتصادية  االزمة  رغم  الشهريـة 
الحالية وانخفاض اسعار النفط العاملية 
، مؤكدة ان سلم الرواتب الجديد مايزال 
الحايل  للوقت  اولوية  واليشكل  مبكرا 
.وقال عضو اللجنة النائب أحمد الحاج 
العراق   « ان   ،« الزوراء  لـ«  حمه رشيد 
املوظفني  رواتب  تأمني  يف  تجربة  لديه 
خالل األزمة االقتصادية يف سنة 2016 
»، مشريا اىل ان » تم تأمني هذه الرواتب 

من خالل بيع سندات الخزينة، واستطاع 
العراق انذاك تلبية دفع رواتب موظفي 
املوظفني  رواتب   « ان  ».واضاف  الدولة 
ثم   ، املقبل  تموز  شهر  بعد  ملا  مؤمنة 
وتعاود  العاملية  النفط  اسعار  سرتتفع 
مع  عامليا  انتعاشها  االقتصاد  سوق 
معدالتها  اىل  النفط  مبيعات  عودة 
رئيس  » حكومة  ان  مبينا   ،« الطبيعية 
الكاظمي،  مصطفى  املكلف  الوزراء 
ستكون امام تحديات اقتصادية ومالية 
اللجنة  عضو  ».واوضح  جدا  كبرية 
امام  ازمة  اول   « ،ان  النيابية  املالية 

الكاظمي هي  الجديد مصطفى  املكلف 
االزمة االقتصادية واملالية »، مشريا اىل 
ان«  املكلف غري مختص يف املجال املايل » 
.وتساءل رشيد ، » هل يستطيع املكلف 
حل مشكلة املوازنة«، مبينا ان » الرجل 
الذي اشتغل يف الحقل املايل واالقتصادي 
رئيس  وهو   ، سنة   40 من  اكثر  طوال 
الوزراء املستقيل عادل عبد املهدي ، لم 

يستطع تقديم موازنة خالل عامني ».
 يأتي ذلك مع تأكيد اللجنة املالية النيابية 
مبكرا  مايزال  الجديد  الرواتب  سلم  ان 
.وذكر  الحايل  للوقت  اولوية  واليشكل 

، يف  الصفار  احمد  النائب  اللجنة  مقرر 
املوظفني  رواتب  ان   ، صحفي  ترصيح 
لالشهر  بالكامل  مؤمنة  واملتقاعدين 
غري  املدورة  األموال  بوجود   ، املقبلة 
وتخصيصات   ، الوزارات  من  املرصوفة 
 ، االقاليم  تنمية  ضمن  املحافظات 
ارتفاع  اثناء  التصدير  ايرادات  وكذلك 
أسعار النفط فضال عن احتياطي البنك 
املركزي »، مشريا اىل ان »العراق يمتلك 
فائض مايل يقدر باملليارات من املوازنة 
الحكومة   « ان  2019«.واضاف  العامة 
البنك  يمكنها بيع سندات الخزينة لدى 

مع  الداخيل  االقرتاض  وكذلك  املركزي 
فـرض رضائب عىل الرشكات واملشاريع 
االستثمارية فضال عن تخفيض رواتب 
مبينا   ،« الخاصة  والدرجات  الرئاسات 
وقابلة  منطقية  الحلول  هذه   « ان 
االقتصادية  االزمة  ملواجهة  للتطبيق 
واملتقاعدين  املوظفني  رواتب  بعيدا عن 
الرواتب  سلم  تطبيق   « ان  ».واوضح 
الجديد مرتبط بقانون الخدمة املدنية ، 
وهذا االمر اليزال مبكرا واليشكل اولوية 
للظرف الحايل وسيخضع للنقاش اثناء 

عرض القانون ».
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بغداد/ متابعة الزوراء: 
الكبرية  انتقاله  ورسعة  األشواك  ذو  بغالفه 
يستمر فريوس كورونا الفتاك باكتساح العالم 
مسجال آالف اإلصابات والوفيات الجديدة عىل 
عدة  تحاول  فيما  توقف،  ودون  الساعة  مدار 
فيها  التي ظهر  الصني  وبدأت  االستفاقة  دول 
عىل  أولية  برشية  تجارب  مرة،  ألول  الفريوس 

لقاحني ملكافحة الفريوس.  
أكثر  الفريوس  تعاىف من  األرقام،  آخر  وحسب 
من 464 ألفا، وهو ما يمثل نسبة 23.10% من 
من  أكثر  عددهم  بلغ  الذين  املصابني  مجموع 
مليون و934 ألفا و 583، بينما تويف أكثر من 

120 ألف و863. 
اإلصابة  معدالت  ارتفاع  من  أسابيع  وبعد 
والوفيات يف أوروبا والواليات املتحدة ومناطق 
أخرى، أظهرت األيام األخرية تباطؤا واضحا يف 
يف  للبدء  الدول  من  العديد  دفع  مما  االنتشار، 
تخفيف قيود العزل واإلغالق والعودة تدريجيا 

لنمط الحياة الطبيعي.
 وتتقدم الواليات املتحدة دول العالم من حيث 
الترضر من الفريوس، حيث سجلت 584 ألف 

إصابة وأزيد من 23 ألف وفاة. 
قال  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  لكن   
رفع  قرار  إلصدار  املطلقة  السلطة  لديه  إن 
اإلغالق االقتصادي. وأضاف أن عدد اإلصابات 
نيوجرييس  واليات  يف  ثابتا  منحنى  يأخذ  بات 

وميشيغان ولويزيانا ونيوهامشري.
الغربي  الساحل  واليات  حكام  اتفق  وقد 
وكاليفورنيا(  وأوريغون  )واشنطن  األمريكي 
قطاع  فتح  إلعادة  مشرتكة  خطة  إعداد  عىل 
أنهم  عىل  مشرتك  بيان  يف  وشددوا  االقتصاد، 

سيعطون األولوية لسالمة السكان يف أي قرار 
بتخفيف القيود عىل الحركة املعمول بها للحد 

من تفيش فريوس كورونا.
أما يف إيران األكثر ترضرا بالفريوس يف الرشق 
األوسط، فقد ألغت الحكومة قرار حظر التنقل 
بني  التنقل  حظر  إلغاء  تعتزم  كما  املدن،  بني 

املحافظات خالل األسبوع الجاري.
الحكومي  التلفزيون  بثها  لقطات  وأظهرت   
قطار  وعربات  وحافالت  باملارة  تعج  شوارع 

األنفاق مكتظة بالركاب يف سبع مدن. 
وسمحت السلطات بإعادة فتح ما يطلق عليها 
الرشكات منخفضة املخاطر، بما يف ذلك العديد 
من املحالت والورش يف أنحاء البالد، باستثناء 
لألنشطة  ستعود  التي  طهران  العاصمة 
نيسان  أبريل/   18 من  اعتبارا  االقتصادية 

الجاري.
 وتفيد آخر األرقام بأن فريوس كورونا أصاب 
أزيد من 74 ألفا يف إيران تويف منهم 4683، يف 

حني تماثل للشفاء نحو 46 ألفا. 
 وُتّحمل السلطات اإليرانية العقوبات األمريكية 

مسؤولية عرقلة جهودها ملكافحة املرض.
ويف األردن أعلنت الحكومة أّنها تدرس إمكانية 
والسماح  التجول،  حظر  إجراءات  تعديل 
يف  واإلنتاجي  االقتصادي  النشاط  باستئناف 
التي لم تسّجل  العديد من املحافظات األردنية 

فيها إصابات بالفريوس.
اإلعالم  لشؤون  األردني  الدولة  وزير  وقال 
من  العديد  خلو  ظل  »يف  إنه  العضايلة  أمجد 
إصابة  حاالت  تسجيل  من  اململكة  محافظات 
الحكومة  فإن  الله،  بحمد  كورونا(  )بفريوس 
تدرس  األمنية  واألجهزة  املسلحة  والقوات 

إمكانية تعديل إجراءات حظر التجول يف هذه 
املناطق«.

الدخول  »منع  يتضمن  التعديل  أن  وأوضح   
ويسمح  منها،  والخروج  املحافظات  هذه  إىل 
واإلنتاجية،  االقتصادية  النشاطات  باستئناف 
وفتح املحال واألعمال يف هذه املناطق وبالحد 
معايري  بأعىل  االلتزام  مع  العاملني  من  األدنى 
الوقاية والرقابة الصحية«. وتابع »سنعلن عن 
تفاصيل هذا التوجه وموعد بدء تنفيذه خالل 

األيام«.
و391  وفيات   7 اململكة  سجلت  الحني  وحتى 
عمان  العاصمة  يف  أغلبها  بالفريوس  إصابة 

ومحافظة إربد القريبة منها. 
من جانب آخر، أعلنت وزيرة السياحة واآلثار 
بتقديم  للمطاعم  سيسمح  أنه  شويكة  مجد 

خدمة  أو  املنازل  إىل  الطعام  توصيل  خدمة 
صباحا   10 الساعة  من  املطعم  من  املناولة 

ولغاية 6 مساًء.
تدريجي  لرفع  أملانيا  تستعد  جانبها،  ومن   
كورونا،  فريوس  بتفيش  املرتبطة  للقيود 
مقارنة  مأساوية  أقل  وضع  من  مستفيدة 
حيث  من  خصوصا  األخرى  األوروبية  بالدول 

معدل الوفيات. 
أكاديمية  دعت  االثنني،  ُنرشت  توصيات  ويف 
»عىل  عودة  إىل  للعلوم  الوطنية  ليوبولدينا 
»استقرت«  إذا  أكثر طبيعية  إىل حياة  مراحل« 
مستوى  »عند  الجديدة  اإلصابات  أرقام 
منخفض« وإذا »تم الحفاظ عىل تدابري النظافة 

الصحية«.
 وكان وزير الصحة األملاني ينس سبان قد أشار 

بني  املتفاوتة  القيود  تخفيف  إمكان  إىل  األحد 
البالغ  أملانيا  سكان  تطال  والتي  وأخرى  والية 
عددهم نحو 83 مليون نسمة وتسبب تداعيات 

كربى عىل أكرب قوة اقتصادية يف أوروبا.
»سننظر  الفصح  عيد  بعد  إنه  سبان  وقال 
أكثر  حياة  إىل  مراحل«  عىل  العودة  كيفية  يف 
القطاعات  ماهية  يحدد  أن  دون  طبيعية، من 

التي تتمتع باألولوية.
إغالق  بإنهاء  »ليوبولدينا«  أكاديمية  وأوصت 
املؤسسات التعليمية املستمر منذ 16 مارس/

والبدء  ممكن«،  وقت  أرسع  »يف  املايض  آذار 
باملدارس االبتدائية والثانوية.

إصابة  ألف   125 أملانيا  سّجلت  الحني  وحتى 
ثالثة  دون  بقيت  الوفيات  لكن  بالفريوس، 
جارتيها  من  بكثري  أدنى  حصيلة  وهي  آالف، 

فرنسا وإيطاليا.
 ويف الصني التي ظهر فيها الفريوس ألول مرة، 
الثالثاء، تجارب برشية  أولية عىل  بدأت أمس 

لقاحني ملكافحة فريوس كورونا املستجد.   
»سينوفاك  رشكة  طورتهما  واللقاحان 
ووهان  ومعهد  بكني،  ومقرها  بايوتيك« 
الصني  ملجموعة  التابع  البيولوجية  للمنتجات 

الوطنية للصناعات الدوائية اململوكة للدولة. 
وارتفع العدد اإلجمايل لحاالت اإلصابة املؤكدة 
بكورونا يف الصني إىل 82,249، يف حني استقر 
عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة 

أمس.
اإلغالق  إجراءات  تخفيف  إسبانيا  بدأت  كما 
املنازل  يف  الناس  أبقت  التي  الصارمة  العام 

ألكثر من شهر وعطلت النشاط االقتصادي.
سمحت  مبدئي،  تحسن  بوادر  ظهور  ومع 

للعمل،  بالعودة  القطاعات  لبعض  السلطات 
ومن بينها الرشكات الصناعية واإلنشائية.

قطارات  سجلت  مدريد  العاصمة  ويف 
الركاب  عدد  يف   %34 بنسبة  األنفاقارتفاعا  

مقارنة باألسبوع املايض. 
ويف املحطات، بدأت الرشطة ومتطوعون توزيع 
وخصوصا  املوظفني  عىل  قناع  ماليني   10
الذين  والبناء  الصناعة  قطاعي  يف  العاملني 

استأنفوا العمل االثنني.
األكثر ترضرا  الدول  واحدة من  إسبانيا  وتعد   
سجلت  حيث  العالم،  مستوى  عىل  بالفريوس 
172 ألف إصابة، وأزيد من 18 ألف وفاة، لتحل 
يف املرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات، يف حني 
تحتل إيطاليا املرتبة الثانية، والواليات املتحدة 

املرتبة األوىل. 
كما  منازلهم،  يلزمون  اإلسبان  أغلب  يزال  وال 
العامة  واألماكن  والحانات  املتاجر  ستظل 
عىل  الجاري  نيسان  أبريل/   26 حتى  مغلقة 

األقل. 
وقال وزير الداخلية اإلسباني فرناندو جراندي 
العاملني،  »ينبغي ضمان صحة  إنه  مارالسكا 
بدء  إعادة  يمكن  فلن  قدر  بأدنى  تأثرت  إذا 

النشاط«.
يف غضون ذلك، حذرت منظمة الصحة العاملية 
إجراءات  تخفيف  يف  التفكري  يف  اإلرساع  من 

الحظر الصحي والتباعد االجتماعي. 
عن  القيود  رفع  قرارات  إن  املنظمة  وقالت 
إىل  تستند  أن  يجب  االقتصادية  األنشطة 
الوحيد  السبيل  أن  وأضافت  صحية.  اعتبارات 
دائم  لقاح  تعميم  هو  الفريوس  انتشار  لوقف 

وفعال عىل الصعيد العاملي.

بغداد/ الزوراء:
ان  صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس  اكد 
يتحقق  لم  كورونا  وباء  عىل  االنتصار 
االلتزام  اىل  املواطنني  جميع  داعيا  بعد، 
االزمة  وخلية  الصحة  وزارة  بارشادات 

للوقاية من الفريوس.
بيان  يف  الجمهورية  رئيس  مكتب  وذكر 
رئيس  ان  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
امس  استقبل  صالح،  برهم  الجمهورية 
من  ببغداد، عدداً  السالم  الثالثاء يف قرص 
الصحة  وزير  بحضور  الطبية  الكوادر 
وممثل  عالوي  صادق  جعفر  والبيئة 
أدهم  العراق  يف  العاملية  الصحة  منظمة 

اسماعيل.
أن  اللقاء،  الجمهورية، خالل  وأكد رئيس 
قامت  التي  واملتميزة  املخلصة  »الجهود 
بها الجهات الصحية والطبية سُتذكر عرب 
التاريخ، وبفضل توجيهاتكم ونصائحكم 
هذه  حتى  تمكنا  العراقيني  ألخوانكم 
رغم  نخشاه  كنا  ما  تجاوز  من  اللحظة 

اإلمكانيات املحدودة للقطاع الصحي«.
وأضاف »اتفقنا مع وزير الصحة والبيئة 
ورجال  الكفاءات  من  خرّية  ومجموعة 

نقوم  أن  العراقية  واملصارف  األعمال 
بجهد وطني خارج اإلطار الحكومي لدعم 
إىل  مشرياً  والطبية«،  الصحية  الكوادر 
اطالق  أجل  من  عمل  الوطني  الفريق  أن 

حيث  التربعات،  لجمع  وطنية  مبادرة 
سيتم العمل بها من خالل وزارة الصحة 

لدعم الكادر الطبي.
بعد،  تنته  لم  »املعركة  أن  عىل  وشدد 

وأمامنا تحديات كثرية، واالنتصار النهائي 
عىل الوباء لم يتحقق حتى اآلن، واملطلوب 
حالياً هو االلتزام بتوجيهات وزارة الصحة 
وإرشاداتها اليومية، مشيداً بالجهود التي 

الصحية والطبية ملواجهة  الكوادر  بذلتها 
صحة  عىل  والحفاظ  كورونا  فريوس 

وسالمة العراقيني من هذه الجائحة«.
»الفرق  أن  الجمهورية  رئيس  وأكد 
وقدمت  الوباء  جابهت  والصحية  الطبية 
التضحيات كما تصدى العراقيون الرشفاء 

اىل اإلرهاب«.
بالتصفيق  الطبية  الكوادر  صالح  وحّيا 
تقديراً لدورهم الكبري يف الحّد من انتشار 

وباء كورونا.
استمرار  الصحة  وزير  أكد  بدوره، 
والصحي  الطبي  وكادرها  الوزارة  جهود 
كل  وتقديم  كورونا،  وباء  ملكافحة 
الخدمات ألبناء شعبنا، مستعرضاً أعمال 
انتشار  من  للحّد  وإجراءاتها  الوزارة 
التي  والعقبات  واملشاكل  الجائحة،  هذه 
تعرتض عملها وعدم التزام بعض املناطق 

بحظر التجوال املفروض.
الرئيس إىل رشح مفصل من  كما استمع 
الكوادر الطبية ومسؤويل الدوائر الصحية 
 19 كوفيد  فريوس  انتشار  تطورات  عن 
التي  العمل  ومعوقات  الشفاء  وحاالت 

تعرتضهم.

بغداد/ الزوراء:
 كشف رئيس خلية األزمة الربملانيَّة 
لثالثة  طوارئ  خطة  وضع  عن 
أشهر للسيطرة عىل انتشار فريوس 
لجنة  كشفت  جانبه،  من  كورونا. 
اقرتاب  عن  النيابية  والبيئة  الصحة 
عىل  التامة  السيطرة  من  العراق 

فريوس كورونا يف عموم البالد.
النواب،  مجلس  رئيس  نائب  وقال 
األزمة  خلية  رئيس  الكعبي،  حسن 
ان  صحفي:  ترصيح  يف  الربملانيَّة، 
الخطر«،  دائرة  يف  مازال  »العراق 
أْن  يجب  الطوارئ  خطة   « ان  مبينا 
املواطنني  تجمعات  تقليل  تتضمن 
األمن  بفرض  الشعبيَّة  املناطق  يف 

وسلطة القانون«.
يف  يقُع  حالياً  »العراق  ان  واوضح 
دائرة الخطر، والحديث عن التخفيف 
الوباء  هذا  خطورة  من  التقليل  أو 

غري حقيقي وغري دقيق«.
واشار الكعبي اىل ان »العراق يعاني 
للمشتبه  الفحص  أجهزة  قلة  من 
بهم واملصابني، إذ توجد 4 أجهزة يف 
يتناسب  ال  العدد  وهذا  البلد،  عموم 
مع عدد السكان املقدر بـ40 مليون 

نسمة«.
 وبني ان »ما يحصل يف جانب الرصافة 
من بغداد بشكل عام، ومناطق رشق 
القناة بشكٍل خاص، الذي يعدُّ األكرب 
من الناحيتني السكانيَّة والجغرافيَّة، 
شعبيَّة،  غالبيتها  املناطق  تلك  إنَّ 
ويعاني سكانها ذوو الدخل املتوسط 

مساحة  صغر  من  الضعيف  أو 
البلدية  الخدمات  وقلة  منازلهم 
عدد  زيادة  عىل  يساعد  قد  ما  فيها، 
الفتا  كورونا«.  بفريوس  اإلصابات 
أبناء هذه املنطقة  اىل انه »لم يلتزم 
القوات  تواجد  رغم  التجوال،  بحظر 
أنَّ  إال  ورشطة؛  جيش  من  األمنيَّة 

االستجابة والتعاون كانا قليلني ».
من جانبه، كشف عضو لجنة الصحة 
خالطي،  حسن  النيابية،  والبيئة 
امس الثالثاء، عن اقرتاب العراق من 
السيطرة التامة عىل فريوس كورونا 
العراق  ان  مبينا  البالد،  عموم  يف 
توجه من مرحلة الفحص اىل مرحلة 

القضاء عىل البؤر الفريوسية .
وقال خالطي يف ترصيح صحفي إن 
“ العراق يقرتب حاليا من السيطرة 
بعد  كورونا  فريوس  عىل  تام  بشكل 
تسجيله حاالت شفاء لعدة ايام اكثر 

من حاالت االصابات«.
الصحية  “الجهات  ان  واضاف 
اىل  الفحص  مرحلة  من  تحولت 
مرحلة القضاء عىل البؤر الفريوسية 
يف عموم البالد والكشف عن الحاالت 
من  اكرب  عدد  مالمستها  قبل 

املواطنني«.
وأوضح خالطي أن “النجف االرشف 
البؤر  اهم  انتهاء  شهدتا  والبرصة 
الفريوسية يف قضاء املدينة واملشخاب 
عزل  يف  الصحية  الجهات  قيام  بعد 
داخل  والفحص  املالمسني  جميع 

املدن”.

جنيف/ متابعة الزوراء:
حذرت منظمة الصحة العاملية، الثالثاء، من أن بريطانيا 
كورونا  فريوس  بإصابات  ارتفاعا  تشهدان  وتركيا 
مايك  األمريكي،  الخارجية  وزير  قال  فيما  »كوفيد-19«، 
»تغيري  إحداث  إىل  تسعى  املتحدة  الواليات  إن  بومبيو، 
تهديداتها  وسط  العاملية،  الصحة  منظمة  يف  جذري« 
العالم  يشهد  فيما  للمنظمة  املالية  مساهماتها  بحجب 

وباء فريوس كورونا.
باسمها،  املتحدثة  لسان  عىل  العاملية،  الصحة  وتوقعت 
التوصل إىل لقاح لفريوس كورونا قبل 12 شهرا،  أال يتم 

مؤكدة: »لم نصل بعد إىل ذروة الوباء«.
أوروبا  مصدرها  كورونا  إصابات  من   %90 أن  وأضافت 
والواليات املتحدة، وأن 90% من إصابات كورونا يف الصني 
مصدرها الخارج، مشددة عىل أن أكرب تهديد للصني هو 

اإلصابات القادمة من الخارج.
العالم،  يف  املستجد  كورونا  فريوس  إحصاءات  أحدث  ويف 
من  ألفاً   120 قتل  الوباء  فإن  الثالثاء،  امس  فجر  حتى 
حول  شخص  مليوني  من  أكثر  أصاب  بينما  املصابني، 
»جون  جامعة  موقع  يف  واردة  لبيانات  وفقاً  العالم، 

هوبكنز« األمريكية.
من  العاملية  الصحة  منظمة  حذرت  متصل،  سياق  ويف 
قد  دولة   30 من  أكثر  يف  طفل  مليون   117 من  أكثر  أن 
نتيجة  الحصبة  لقاحات  عىل  الحصول  من  يتمكنون  ال 
من  وغريها  التطعيم  برامج  الدول  من  عدد  لتعليق 

الخدمات ملكافحة تفيش الفريوس التاجي.
وقالت املنظمة إن 24 دولة أجلت بالفعل حمالت التطعيم 
فريوس  مرض  انتشار  من  املزيد  لتجنب  الحصبة  ضد 
كورونا، ومن املتوقع أن تفعل ذلك 13 دولة أخرى بحلول 

نهاية العام.
وقف  اختيار  تم  حال  »يف  بيانها  يف  املنظمة  وذكرت 
التطعيمات نتيجة النتشار كوفيد-19، فإننا نحث القادة 
عىل تكثيف الجهود للوصول إىل األطفال الذين لم يحصلوا 

عىل اللقاحات«.
الجماعية«  الحمالت  لوقف  دعمها  عن  املنظمة  وأعربت 
يف مبادرة التطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة األملانية 
الصحي،  املجال  يف  والعاملني  املحلية  املجتمعات  لحماية 

لكن »هذا ال يعني التخيل عن األطفال«.
مايك  األمريكي،  الخارجية  وزير  قال  ذلك  غضون  يف 
إىل  تسعى  املتحدة  الواليات  إن  الثالثاء،  امس   بومبيو، 
العاملية، وسط  إحداث »تغيري جذري« يف منظمة الصحة 
تهديداتها بحجب مساهماتها املالية للمنظمة فيما يشهد 

العالم وباء فريوس كورونا.
ووعد الرئيس األمريكي، دونالد ترمب، بإصدار إعالن هذا 
التي  الدولية  للمنظمة  األمريكي  التمويل  بشأن  األسبوع 

تتصدر التصدي للوباء القاتل.
إذ قدمت  املتربع األكرب للمنظمة  املتحدة  الواليات  وُتعترب 

لها 400 مليون دوالر العام املايض.
منظمة  قامت  »لقد  فلوريدا«:  لـ«إذاعة  بومبيو  ورصح 
الصحة العاملية خالل تاريخها بعمل جيد. ولكن لألسف، 
بذل  »نريد  املرة«.وأضاف:  هذه  بالء حسناً  تبِل  لم  فإنها 
قرار  »اتخاذ  إىل  مشرياً  جذري«،  تغيري  إلحداث  جهود 
مختلف« لضمان تنفيذ االلتزامات املهمة املتصلة بالصحة 
العاملية. كما شدد عىل »الحفاظ عىل سالمة األمريكيني«.
وأدى فريوس كورونا إىل وفاة أكثر من 23500 شخص يف 

الواليات املتحدة، التي تتصدر الدول املترضرة من الوباء.
اعتمدت  العاملية  الصحة  منظمة  إن  ترمب  إدارة  وتقول 
بشكل كبري عىل الترصيحات الرسمية الصينية بعد ظهور 
مدينة  يف  املايض  العام  أواخر  املستجد  كورونا  فريوس 
املرض،  انتشار  من  األوىل  األسابيع  الصينية.ويف  ووهان 
قالت املنظمة، استناداً إىل ترصيحات أطباء صينيني، أنها 
ال تملك معلومات عن انتقال الفريوس بني البرش، وأشادت 

بشفافية الصني.
لو  إنها  العاملية  الصحة  منظمة  عن  املدافعون  ويقول 

تحدت الصني لكان تم حجب املعلومات عنها.

البرصة / نينا :
حسن  النيابية  االزمة  خلية  رئيس  أكد   
يف  الصحي  الحجر  اماكن  ان   « الكعبي 
البرصة هي جيدة جدا » مثمنا دور خلية 
الصحية  البرصة ودور كوادرها  األزمة يف 
فايروس  مواجهة  يف  املتخذة  واالجراءات 
:«شجاعة  بانها  ووصفها   ، كورونا 

وتستحق التقدير ».
وقال الكعبي خالل مؤتمر صحفي عقد يف 
مستشفى البرصة التعليمي عرص امس » 
ان زيارتنا ملحافظة البرصة ليست تفقدية 
كوننا عىل ثقة بمسؤوليها. و لدينا جولة 
ترتفع  التي  املحافظات  بكافة  تفقدية 
بفايروس كورونا  اإلصابة  فيها مؤرشات 

» ولفت إىل أن أعداد اإلصابات بانخفاض 
الكوادر  تكاتف  نتيجة  بارتفاع  والشفاء 

الصحية ».

 بغداد/ الزوراء: 

إال بعد تفجري  إليه  الوصول  لم يمكنهم  العراق  أثريا يف  أملان قرصا  آثار  اكتشف خرباء 

املنطقة من قبل عصابات داعش اإلرهابية.

وقال، بيرت ميجلوس، استاذ علم اآلثار بجامعة هايدلربج: »تسبب املتطرفون يف إلحاق 

دمار كبري، لكن ذلك أتاح رؤى لنا«.

مسجدا  ذلك  بعد  ونسفوا  املوصل،  مدينة  االرهابي  داعش  اجتاح   ،2014 صيف  ويف 

النبي يونس )ع(.. وُبني املسجد فوق قرص عسكري لإلمرباطورية  فوق تلة أعىل قرب 

اآلشورية.

وبعد التفجري، بدأ داعش يف حفر نظام من األنفاق بمئات األمتار تحت األنقاض، حسبما 

أفاد ميجلوس.

وعندما استعادت قوات األمن السيطرة عىل املدينة عام 2017، تم الحفاظ عىل األنفاق، 

ومعها الوصول للقرص العسكري.

جامعة  من  باحثون  بدأ  العراق،  يف  واآلثار  للرتاث  العامة  الهيئة  من  طلب  عىل  وبناًء 

هايدلربج يف استكشاف املوقع.. واكتشف العلماء كنوزا أثرية نادرة يف األنفاق، وداخل 

نظام األنفاق، عثروا عىل غرفة العرش للقرص العسكري التي كان يبلغ طولها 55 مرتا 

تقريبا. وقال ميجلوس: »القرص محفوظ جزئيا بشكل جيد«.

ودمر تنظيم داعش االرهابي عدة اثار أثناء سيطرته عىل مساحات واسعة من العراق 

وسورية.

ويف جنوب املوصل، دمر االرهابيون قرصا آشوريا عمره قرابة ثالثة آالف عام يف مدينة 

يعدونه من  تدمري كل يشء  يرغبون يف  داعش  السابقة، وكان عنارص  امللكية  النمرود 

أماكن »الكفار«.

النجف/ متابعة الزوراء:
أن  اليارسي،  لؤي  النجف  محافظ  أكد 
يف  اجنبي  زائر  اي  تستقبل  لن  املحافظة 

الوقت الراهن.
تردد  ما  بيان:«ننفي  يف  اليارسي  وقال 
ترصيحات  من  االعالم  وسائل  بعض  يف 
برتوكوالت  اعداد  اىل  أشارت  صحفية 
منها  الدينية  السياحية  املجاميع  لعودة 
املقدسة  املدينة  لزيارة  الدينية  وغري 

ودخول زوار اجانب«.
املدينة  يف  امليدانية  »االوضاع  أن  وأضاف 
تحت  تعيش  العالم  دول  من  كغريها 
مشددة،  احرتازية  صحية  اجراءات  وطأة 
اًوصت بها منظمة الصحة العاملية فضال 
األزمة  العراقية وخلية  الصحة  عن وزارة 
الكامل للتجمعات الكبرية  تتعلق بالحظر 

للوقاية من وباء الفريوس«.
للنجف  »مدينة  أن  إىل  اليارسي،  وأشار 
االرشف وللحفاظ عىل مواطنيها والوافدين 
مجاميع  اي  استقبال  عن  تعتذر  اليها 
ومن  العراق  داخل  من  وزائرين  سياحية 

خارجه لغاية انتهاء ملف الوباء«.

عدة دول تستفيق تدرجييا من وطأة ضربة كورونا بعد تسجيل حنو مليوني إصابة  

خالل استقباله عدداً من الكوادر الطبية

صاحل: االنتصار النهائي على كورونا مل يتحقق بعد وعلى اجلميع 
االلتزام بتوجيهات الصحة

بومبيو: واشنطن تسعى إلحداث تغيري جذري يف منظمة الصحةالصحة النيابية: العراق جنح بالقضاء على البؤر الوبائية للفريوس

خلية األزمة تضع خطة طوارئ لثالثة 
أشهر للسيطرة على »كورونا«

الصحة العاملية: ال لقاح لكورونا قبل عام.. ومل 
نصل للذروة بعد

الكعيب يشيد بأماكن احلجر الصحي يف 
البصرة ويثمن دور خلية األزمة والكوادر 

الصحية باحملافظة 

خرباء آثار أملان يكتشفون قصرا أثريا
 يف العراق

الياسري: النجف لن تستقبل اي زائر 
اجنيب يف الوقت الراهن

انطالق جتارب بشرية على لقاحني ملكافحة الوباء
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مشاهد مروعة تنذر بحصول األسوأ من الوباء 

العالم على موعد مع كارثة كبيرة يرجح وقوعها 

كييف/ متابعة الزوراء: 
 تق�رب الحرائ�ق الضخم�ة يف 
ش�مال أوكرانيا أكثر فأكثر من 
مفاعل تشرينوبل النووي، الذي 
شهد أكرب كارثة نووية عرفتها 
األرض، وال يفصل بني الحرائق 
واملفاعل س�وى كيلومر واحد، 
م�ا أث�ار تحذي�رات م�ن نتائج 
س�لبية للغاي�ة م�ا ل�م تفل�ح 

السلطات يف وقف زحف النار. 
الوض�ع خط�ري للغاي�ة، هكذا 
قال�ت منظمة الس�ام األخرض 
غري الحكومة يف روسيا، محذرة 
م�ن أن الحرائ�ق بات�ت تمث�ل 
خط�راً عىل مس�توى النش�اط 

اإلشعاعي. 
ب�دأت  ق�د  الحرائ�ق  كان�ت 
باالنتش�ار م�ع بداي�ة أبري�ل/

2020، وقال�ت حينها  نيس�ان 
السلطات األوكرانية إن الحرائق 
غط�ت 20 هكتاراً فق�ط، لكن 
األخ�رض”  “الس�ام  منظم�ة 
ن�رت ص�ور أقم�ار صناعية 
وقال�ت إن الحرائ�ق غط�ت 12 

ألف هكتار يف ذلك اليوم.
ص�وراً  أن  املنظم�ة  أضاف�ت 
التقط�ت، اإلثن�ني 13 أبري�ل/

أن  أظه�رت   ،2020 نيس�ان 
34400 هكتار،  الحرائق غطت 
متحدث�ة ع�ن حريق ث�اٍن يمتد 
ع�ىل مس�احة 12600 هكت�ار 
وب�ات ع�ىل بع�د كيلوم�ر من 

املفاعل املهجور. 
صحيفة “اندبندنت” الربيطانية 

قال�ت إنه عىل الرغ�م من تأكيد 
املسؤولني يف أوكرانيا أن الوضع 
تحت الس�يطرة، ف�إن منظمة 
“الس�ام األخرض” ح�ذرت من  
أن يك�ون الوض�ع أس�وأ بكثري 

مما تحدثت عن السلطات.
ويحاول املسؤولون األوكرانيون 
ع�دم إث�ارة الف�زع م�ن زحف 
الحرائق نحو مفاعل تشرينوبل، 
وقالت خدمة ح�االت الطوارئ 
مس�تويات  إن  األوكراني�ة 
اإلش�عاع يف املنطق�ة ل�م تتغري 
بفع�ل الحرائق، بينم�ا تحدثت 
السلطات عن أن رجال اإلطفاء 
العم�ل بج�د لوقف  يواصل�ون 

زحف النريان.
م�ن جانب�ه، ق�ال ياروس�اف 
بركة  املس�ؤول  إيمليانيك�و، 
س�ياحة يف أوكرانيا، إن منطقة 
الكائن�ة  الحم�راء،  الغاب�ات 
غرب املحط�ة النووية القديمة، 
احرقت، وحذر م�ن أن وصول 

بربي�ات  مدين�ة  إىل  الن�ريان 
اس�تخدمت  الت�ي  املهج�ورة، 
املفاع�ات  لخدم�ات  كمرك�ز 
النووي�ة قديم�اً، ق�د ي�ؤدي إىل 
كارث�ة اقتصادية، وفق�اً لهيئة 

.)BBC( اإلذاعة الربيطانية
ويضيف إيمليانيكو بأن النريان 
وصلت بالفعل إىل مدينة بريبات 
الواقع�ة ع�ىل بع�د 2 كيلوم�ر 
الن�ووي،  املفاع�ل  م�ن  فق�ط 
حي�ث “توج�د أكث�ر املخلفات 
اإلش�عاعية نش�اطاً يف منطقة 

تشرينوبل بأكملها”.
الح�رة  أوروب�ا  رادي�و  ون�ر 
مقط�ع فيدي�و ُيظه�ر اجتياح 
الحرائ�ق للمناط�ق املحيطة يف 
مفاع�ل تش�رينوبل، وق�ال إنه 
تم تس�جيل ارتفاع يف مس�توى 
اإلش�عاعات بالقرب من موقع 

املحطة النووية.
وب�دأت الحرائق ي�وم 3 أبريل/
املنطق�ة  يف   2020 نيس�ان 

املحظ�ورة  للمنطق�ة  الغربي�ة 
يف تش�رينوبل، ث�م انت�رت إىل 

الغابات القريبة. 
وأش�ارت صحيفة “اندبندنت” 
إىل أن الرط�ة األوكرانية قالت 
إنها ح�ددت هوية ش�اب يبلغ 
من العمر 27 عاماً من السكان 
املحلي�ني، ويتهمونه بأنه تعمد 
إشعال الحرائق يف املنطقة، لكن 
يبق�ى من غ�ري الواض�ح ما إذا 
كان الشاب الذي قيل إنه أشعل 
التس�لية”  “بغ�رض  الحرائ�ق 
يتحمل املس�ؤولية بشكل كامل 

أو جزئي عما حدث.
الحديث  قصة تش�رينوبل: عند 
عن تش�رينوبل فنحن أمام أكرب 
العالم،  كارثة نووي�ة ش�هدها 
ووقع�ت يف املفاعل رق�م 4 من 
املحطة النووية، يوم السبت 26 

أبريل/نيسان من عام 1986.
وحدثت الكارث�ة عندما كان ما 
يقرب من 200 موظف يعملون 
الن�ووي  الطاق�ة  مفاع�ل  يف 
)1،2،3( بينم�ا كان يتم إجراء 
يف  وتجرب�ة  مح�اكاة  عملي�ة 
الوحدة الرابع�ة التي وقع فيها 

االنفجار. 
عقب االنفجار أعلنت السلطات 
يف أوكراني�ا ترنوبل “منطقة 
منكوب�ة” والتي تش�مل مدينة 
بربيات التي أنشئت عام 1970 
إلقامة العاملني يف املفاعل، وتم 
إجاء أكثر من 100 ألف شخص 
من املناطق املحيطة باملفاعل. 

وبع�د ح�دوث االنفج�ار بدأت 
عملي�ات دفن وتغلي�ف املفاعل 
بالخرسانة املسلحة ملنع ترسب 
اإلشعاع الناجم عنه والذي أدى 
إىل وف�اة عدد كبري يف الس�نوات 
باإلش�عاع  متأثري�ن  الاحق�ة 
الغدة  أمراض رسطان  وخاصة 

الدرقية. 
وتس�بب انفج�ار املفاع�ل فور 
وقوعه بمرصع 31 من العاملني 
ورجال اإلطف�اء باملحطة جراء 
تعرضه�م مب�ارشة لإلش�عاع، 
وتباين�ت التقدي�رات حتى اآلن 
بش�أن العدد الحقيقي لضحايا 

هذه الكارثة.
األم�م  ق�درت  جهته�ا  وم�ن 
املتحدة ع�دد من قتلوا بس�بب 
الح�ادث بأربعة آالف ش�خص، 
األوكراني�ة  الس�لطات  وقال�ت 
إن ع�دد الضحايا يبل�غ ثمانية 
آالف ش�خص، لك�ن منظم�ات 
دولي�ة أخ�رى ش�ككت يف هذه 
األرق�ام وتوقع�ت وف�اة ما بني 
ع�رة آالف وأكثر من تس�عني 
ألف ش�خص نتيج�ة إصابتهم 
برسطان الغدة الدرقية املميت.

أما منظمة “الس�ام األخرض” 
فق�درت وفاة 93 ألف ش�خص 
الناش�ئة  اإلش�عاعات  بس�بب 
عن الحادث، وس�جلت املنظمة 
الطبي�ة األملاني�ة ض�د الح�رب 
آالف  أربع�ة  إصاب�ة  النووي�ة 
الح�ادث  منطق�ة  يف  ش�خص 

برسطان الغدة الدرقية.

االكوادور/ متابعة الزوراء:
إن  الفرنس�ية،  األنب�اء  وكال�ة  قال�ت 
مدينة غواياكي�ل العاصمة االقتصادية 
لإلك�وادور ُتركت  بها مئ�ات الجثث يف 
املن�زل، ويف الش�وارع كذل�ك، ملفوف�ة 
بالباستيك األسود، فيما عجزت مكاتب 
الدفن عن القيام بمهامها وسط تفيش 
كورونا يف الب�اد التي أصبحت من أكثر 

الدول ترضراً يف أمريكا الاتينية.
وتش�كلت طوابري طويلة من السيارات 
أمام املقابر، محّملة بتوابيت من الورق 
املق�وى، فيم�ا أعل�ن مس�ؤول أن قوة 
خاص�ة مكون�ة من الرط�ة وعنارص 
م�ن الجي�ش ش�ّكلتها الحكومة قامت 
بس�حب نح�و 800 جثة م�ن منازل يف 

غواياكيل.
قائد القوة، خورخي واتيد، قال بداية إن 
“عدد )الجثث( التي جمعناها من املنازل 
بمساعدة القوة الخاصة تجاوز 700”. 
ثم أوضح  يف تغريدة أن عدد الجثث التي 

ت�م جمعها من املنازل بلغ 771، ُيضاف 
إليها 631 جثة من املستش�فيات، التي 

امتألت مشارحها باملوتى.
وفيما ب�دأت كورونا بالتف�يش يف الباد 
بدءاً من تواف�د املهاجرين اإلكوادوريني 
بفرنس�ا  م�ن  كورون�ا  أزم�ة  ظ�ل  يف 
وإس�بانيا وإيطاليا بالرجوع إىل بادهم 
األصلي�ة عرب ميناء غواياكيل املطل عىل 

س�احل املحيط الهادئ )جنوب غرب(، 
حيث س�ّجلت في�ه أول إصابة يف الباد، 

تعود لسيدة ُمسّنة عادت من إسبانيا.
وبينم�ا تنش�ط الحرك�ة بكثاف�ة ب�ني 
املتحدة،  غواياكي�ل وأوروبا والوالي�ات 
خاصة يف شباط/فرباير وآذار/مارس، 

وهي فرة األعطال املدرسية.
بجامع�ة  األوبئ�ة  عال�م  وق�ال 

إكوينوكس�يال التقني�ة يف ترصيح�ات 
لوكال�ة األمباء الفرنس�ية إن اإلكوادور 
“استجابت بشكل متأخر”. مضيفاً أنه 
كان لذل�ك التأخري “العواق�ب الوخيمة 
الت�ي ش�اهدناها. واعتذرت الس�لطات 
نفس�ها عن االفتق�ار إىل خطط يف إدارة 

الدفن والتزّود باملواد الطبية”. 
ويأتي ه�ذا يف وقت بلغ�ت فيه حصيلة 
اإلصاب�ات الكلية للف�ريوس عرب العالم 
حتى صب�اح اإلثنني 13 أبريل/نيس�ان 
2020، نح�و ملي�ون و850 ألفاً و527 
ش�خصاً حول العالم، ت�ويف منهم نحو 
114 ألفاً و245 ش�خصاً، وذلك بحسب 
املوقع اإلحصائ�ي التابع لجامعة جونز 

هوبكينز األمريكية. 
وأج�رب انتش�ار الف�ريوس ع�ىل نطاق 
عاملي دوالً عديدة ع�ىل إغاق حدودها، 
وإلغ�اء  الجوي�ة،  الرح�ات  وتعلي�ق 
فعالي�ات ع�دة وف�رض من�ع التجول، 

وإقامة التجمعات.

غزة/األناضول:
يمّر الس�يد حس�ن ش�حادة، يف جولٍة 
رسيعة بني ماكين�ات الخياطة، يلقي 
وتش�جيع  تحفي�ز  كلم�ات  خاله�ا 
للعاملني داخل مصنعه الواقع ش�مايل 
مدين�ة غ�زة، ال�ذي اخت�ص بإنت�اج 

الكمامات واأللبسة الطبية.
ومنذ ظهور ف�ريوس كورونا يف الباد 
وتفيش املرض يف مارس/آذار املايض، 
عم�ل املصنع ع�ىل تصدي�ر منتجاته 
م�ن غزة إىل كل م�ن إرسائيل والضفة 

الغربية.
ينادي ش�حادة بص�وٍت مرتفع، حاًثا 
العاملني عىل “ش�ّد الهّم�ة” واالنتهاء 
م�ن إنتاج الكمية التي يعملون عليها، 
بغية اإلرساع يف تصديرها بأقرب وقت 

ممكن.
ث�ّم يرتش�ف قلياً م�ن القه�وة، التي 
ص�ارت أنيس�ة أيام�ه ومعينت�ه عىل 
اإلره�اق الناج�م عن ع�دم تمكنه من 
الن�وم بض�ع س�اعات يومياً، بس�بب 

انشغاله يف العمل داخل املصنع.
مواصفات مطابقة

يق�ول “ش�حادة” يف حدي�ث ملراس�ل 
األناض�ول، إّن املصن�ع يعم�ل حالي�اً 
بطاق�ة إنتاجية عالي�ة مضاعفة عن 
السابق، وبوترية لم يعتادوا عليها منذ 
بدء الحصار اإلرسائييل عىل قطاع غزة 

عام 2006.
ه�ذا األم�ر وفق�اً لحديثه، س�اهم يف 
تعويض�ه جزئي�اً ع�ن الخس�ائر التي 
تكبدوه�ا خ�ال الس�نوات املاضي�ة، 

والتي فاقت مئات آالف الدوالرات.
ويروي أّنهم يستوردون القماش الذي 
يس�تخدم يف صنع الكمامات واأللبسة 
الطبية م�ن إرسائيل، لكّنه�م يعانون 
حالياً من ن�درة تواجده بس�بب تزايد 
الطل�ب عليه عاملي�اً، وأّنه�م صاروا ال 
يتمكنون من توفري ما يطلبه الس�وق 

املحيل.
“كّل  املصن�ع:  صاح�ب  ويضي�ف 
إنتاجن�ا حالياً، يت�م توجيهه للتصدير 

الخارجي”.
ويش�ّغل املصن�ع بالوق�ت الحايل نحو 
200 عام�ل، تتن�وع مهامهم بني فرز 
وقط�ع القم�اش، والخياط�ة، وط�ّي 
األلبس�ة الطبية وتغليفها يف األكياس 
املعقم�ة املناس�بة له�ا، ث�م تجهي�ز 
البضائع لنقله�ا إىل املخازن ومنها إىل 
معرب “كرم أبو س�الم” التجاري الذي 

يربط قطاع غزة بإرسائيل.
وع�ن مطابق�ة م�ا ينتج�ه املصن�ع 
للمواصف�ات الطبي�ة العاملية، يضيف 
ش�حادة: “لو لم يك�ن إنتاجنا ممتاز 
ومطابق�اً لروط الس�امة والجودة، 
ويلب�ي حاج�ة املؤسس�ات الصحية، 
ملا لج�أت إرسائي�ل، ورشكات خاصة 
بالضفة الغربية لاس�ترياد منا، بهذه 
الكمي�ات الهائل�ة، الت�ي ال نس�تطيع 
الكام�ل  بالش�كل  تلبيته�ا  أحيان�اً 
مج�ال  أن  بالذك�ر  املطلوب”.جدي�ر 
صناعة املابس والخياطة املحيل، كان 
من بني أفض�ل القطاعات االقتصادية 
يف غزة حّتى ع�ام 2006 الذي فرضت 
فيه إرسائيل الحصار، حيث كان يعمل 
آنذاك حوايل 900 مصنعاً داخل القطاع، 

يشغلون أكثر من 35 ألف عامل.
لك�ّن الح�ال اختلف، عق�ب الحصار، 
حيث أغلقت غالبي�ة املصانع أبوابها، 

ورّسحت عمالها.
وال يعمل حاليا، يف القطاع سوى 150 
مصنعاً )صغري( يعمل بها نحو 1500 
عام�ل فق�ط، وفق�اً لتقاري�ر الغرفة 

التجارية يف غزة.
“غزة تساند العالم”

وال يوفر املصنع أجوراً عالية للعاملني 
في�ه، لكّن ما يقدمه يكفي لس�د رمق 
عائلته�م، الت�ي عانت كث�رياً من عدم 
توفر املال يف الف�رات التي عاش فيها 
معيلوه�ا دون مص�ادر دخ�ل، وذل�ك 
بس�بب ارتف�اع كلف�ة اإلنت�اج وقل�ة 

هامش الربح، وفقاً ملا يقول ش�حادة.
وين�وه إىل أّن أه�م م�ا يس�عى إلي�ه 
يف الف�رة القادم�ة، ه�و زي�ادة ع�دد 

العاملني لديه.
وي�ردف بحديث�ه: “إضاف�ة للمصنع 
الرئييس، دخ�ل يف العمل معن�ا، حالياً 
أكث�ر 15 ورش�ة خياط�ة، تنت�ر يف 

مختلف مناطق قطاع غزة”.
وح�ول ذلك يقول: “لجأن�ا لهذا األمر، 
لس�ببني هما: رفع الطاق�ة اإلنتاجية 
لنك�ون قادري�ن ع�ىل تلبي�ة حاج�ة 
الس�وق، ولنوفر فرص عمل ملزيد من 
العم�ال، الذي�ن ت�رضروا م�ن األزمة 

الحالية”.
عم�ل  تواج�ه  الت�ي  العقب�ات  وع�ن 
املصنع، يش�ري ش�حادة أّن أهمها هو 
انقطاع التيار الكهربائي، وعدم توافر 
القماش لديهم بكمي�ات كافية داخل 

القطاع.
ويص�ّدر املصنع الكمامات واأللبس�ة 
الطبي�ة، بواق�ع يوم�ني يف األس�بوع 

الواحد، عرب عدد من الشاحنات.
وينّبه ش�حادة، إىل أّنه�م يطمحون يف 
املس�تقبل القري�ب، ليكون�وا قادرين 
عىل تصدير كميات أكرب لدول أوروبية 
وعربية، ليع�ززوا بذلك فك�رة أّن غزّة 
هي ج�زء م�ن العالم، ولديه�ا القدرة 
عىل مساعدة كثري من دوله، يف تجاوز 
أزماته�ا وفقاً مل�ا تتيح�ه إمكانياتها 

البسيطة، حسب قوله.
م�ن جانبه، يق�ول العام�ل نزهي أبو 
حطب البال�غ من العم�ر )45 عاماً(، 
أّن األزمة الحالية أنعشت عمل املصنع 

بشكٍل كبري.
ويضي�ف ملراس�ل األناض�ول: “أصبح 
لدي عم�ل أحصل من خاله عىل املال، 
ل�راء االحتياج�ات الازم�ة ألرستي 

املكونة من ستة أفراد”.

ويشري إىل أنه كان بالسابق، عاطل عن 
العمل، بس�بب الحصار املفروض عىل 

قطاع غزة.
أوض�اع  م�ن  غ�زة،  قط�اع  ويعان�ي 

معيشية قاسية، بفعل الحصار.
وبحس�ب الجه�از املرك�زي لإلحصاء 
الفلس�طيني )حكومي(، تبلغ نس�بة 
البطال�ة يف قط�اع غزة )حس�ب بيان 
 45  )2019 س�بتمرب/أيلول  يف  ص�در 

باملئة.
لك�ّن اللجن�ة الش�عبية الفلس�طينية 
لكرس الحص�ار عن قط�اع غزة )غري 
حكومية( تقول إن النس�بة الحقيقية 

للبطالة بغزة، تفوق 60 باملئة.
وقالت اللجنة، يف بي�ان أصدرته األحد 
إن  الج�اري(  إبريل/نيس�ان   12(
جائحة فريوس كورونا، فاقمت الفقر 

والبطالة يف القطاع.
وأضاف�ت يف بيان أصدرته “اس�تمرار 
االنكم�اش االقتص�ادي يف قطاع غزة 
االحت�ال  بس�بب  الغربي�ة  والضف�ة 
املرتبط�ة  واإلج�راءات  والحص�ار 
يعن�ي  كورون�ا،  جائح�ة  بمواجه�ة 

الوصول ملأساة كبرية”.
وتاب�ع البي�ان “الوض�ع االقتص�ادي 
يتدهور بشكل متسارع وغري مسبوق، 
مواجه�ة  إج�راءات  بس�بب  وذل�ك 
كورون�ا، وأن األزمة تزيد يف قطاع غزة 
املنهك اقتصادياً أصاً بس�بب الحصار 

اإلرسائييل”.
املتح�دة،  األم�م  ح�ذرت  واألح�د، 
م�ن تداعي�ات كورون�ا ع�ىل “بق�اء 

واستمرارية السلطة الفلسطينية”.
ودعت الدول املانح�ة واملجتمع الدويل 
إىل “تقدي�م دعم س�خي ومس�اعدات 
تقنية، ملواجه�ة األرضار الهائلة التي 
حلت باالقتص�اد الفلس�طيني نتيجة 

تفيش الفريوس”.
الخ�اص  األمم�ي  املنس�ق  وأوض�ح 
لعملي�ة الس�ام يف ال�رق األوس�ط 
نيك�والي مادين�وف، أن “الصدم�ات 
السلبية لاقتصاد الفلسطيني، نتيجة 
الوباء، س�يكون لها آث�ار عميقة عىل 
الرفاهية العامة، والعمالة، والتماسك 
امل�ايل  واالس�تقرار  االجتماع�ي، 

واملؤسيس”.
واألس�بوع امل�ايض، أعلن�ت الحكومة 
الفلسطينية عن موازنة طوارئ للعام 
الج�اري بإجمايل نفقات 17.78 مليار 
ش�يكل )5 مليارات دوالر(، بينما يبلغ 
العجز قبل التمويل 9 مليارات ش�يكل 
)2.54 ملي�ارات دوالر(، س�تموله من 

البنوك ومصادر أخرى )لم تذكرها(.

حرائق هائلة خترج عن نطاق السيطرة وتقرتب من مفاعل تشرينوبل يف أوكرانيا 

العثور على مئات اجلثث لضحايا كورونا ملقاة بالشوارع وملفوفة بأكياس بالستيك يف االكوادور 

غزة “احملاصرة” تصّدر كمامات طبية إىل اخلارج

     

بشائر احلياة الطبيعية تلوح يف الدول األكثر تضررا  من كورونا
روما/ميدل ايست اوناين:

يواصل وباء كوفيد19- تفشيه يف العالم، لكن 
بعض الدول األكثر ترضرا ترى بارقة امل من 
إسبانيا حيث انتهى “السبات االقتصادي” إىل 
فرنسا التي حددت يوم 11 أيار/مايو موعداً 
لبدء التخفي�ف الجزئي للحج�ر ويف الواليات 

املتحدة حيث “مر األسوأ”.
إال أن مس�ؤولني أشاروا، مع ذلك، إىل مخاطر 
الت�رسع يف رف�ع الحجر املنزيل. وح�ذر املدير 
الع�ام ملنظم�ة الصح�ة العاملي�ة تي�دروس 
أدهان�وم غيربيس�وس من أن “عه�د العوملة 
يعن�ي أن مخاطر مع�اودة ظهور كوفيد19- 

وانتشاره ستستمر”.
ويف إيطالي�ا، حي�ث ت�م تمديد اإلغ�اق التام 
املف�روض يف الباد حتى 3 أيار/مايو، ُيرصح 
لبعض الركات مثل املكتبات ومراكز غسيل 
املابس باس�تئناف نشاطها الثاثاء يف بعض 
املناطق. لكن هذا التخفيف الذي أعلنه رئيس 
الحكوم�ة جوزيب�ي كونتي، يف 10 نيس�ان/

إبريل، ال يزال هامشًيا.
ويف النمسا، ستفتتح املتاجر الصغرية أبوابها 
الثاث�اء، معت�ربة أن منحن�ى اإلصاب�ات قد 
“استقر”.ومددت فرنس�ا، إحدى الدول التي 
ترضرت بش�كل كبري، الحجر ملدة شهر لكن 
الرئي�س إيمانوي�ل ماكرون خط�ط الفتتاح 

دور الحضانة واملدارس ورفع الحجر.
وأعلن ماكرون اإلثنني يف كلمة متلفزة تمديد 
الحج�ر حت�ى 11 أيار/ماي�و، حت�ى ل�و أن 
“الوب�اء بدأ يتباط�أ” يف الباد حيث تويف نحو 

15 ألف شخص جراء اصابتهم بالفريوس.
وس�يكون الخروج تدريجيا يف فرنس�ا، ففي 
حني س�يتم إعادة فتح املدارس ش�يًئا فشيًئا 
اعتب�اًرا م�ن 11 أيار/ماي�و، لك�ن الحانات 
واملطاعم ودور السينما ستبقى مغلقة حتى 
إشعار آخر، وكذلك األمر بالنسبة للحدود مع 

الدول غري األوروبية.

وت�م، يف بداي�ة الحجر يف فرنس�ا، فحص أي 
ش�خص تظهر علي�ه أعراض اإلصاب�ة، وإذا 

كان النتيجة ايجابية، يتم عزله.
وذك�ر ماكرون، الذي أق�ر بأن باده “لم تكن 
ع�ىل اس�تعداد كاف” ملواجه�ة أزمة فريوس 
كورونا املس�تجد، ب�أن ارتداء القن�اع الواقي 
“ح�االت  يف  منهجي�ا”  يصب�ح  أن  “يمك�ن 

معينة” كاستخدام وسائل النقل العام.
ويف الوالي�ات املتح�دة، ق�ال حاك�م نيويورك 
اندرو كومو “لقد مر األس�وأ” عىل الرغم من 

أن الوالي�ة س�جلت ع�رة آالف حال�ة جراء 
الوباء.

وق�ال كوم�و “نحن يف ط�ور الس�يطرة عىل 
تف�يش” الف�ريوس، مضيف�ا أن إع�ادة فتح 
الحي�اة االجتماعي�ة واالقتصادي�ة ينبغي أن 

تتم “بعناية وبطء وذكاء”.
وحّث كومو س�كان نيويورك عىل االستمرار 
يف اتباع إرش�ادات التباع�د االجتماعي، قائاً 
إن “يومني أو ثاثة أيام من السلوك املتهور” 
يمك�ن أن تعي�د الحرب ض�د الوب�اء لنقطة 

البداية.
الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب  وأعل�ن 
الجمعة أّن قراره بش�أن موعد فتح االقتصاد 
األمريك�ي بعد إغ�اق الباد س�يكون أصعب 

قرار يتوّجب عليه اّتخاذه.
وأعل�ن ترام�ب االثنني “نح�ن قريب�ون جًدا 
من وضع اللمس�ات األخرية عىل خطة لفتح 
بادنا” مضيفا “نري�د أن نفتح بادنا ونعود 
للحياة الطبيعية” مش�ريا إىل “اس�تقرار” يف 

منحى الوباء.

وق�در مستش�ار الرئيس األمريكي لش�ؤون 
االوبئة أنتوني فاوتيش أن االقتصاد قد يتعاىف 
تدريجًيا يف أيار/مايو بفضل بداية التحس�ن 

يف املؤرشات الرئيسية إلنتشار الوباء.
وتم�ارس الحكومات يف جمي�ع أنحاء العالم 
اسراتيجية استئناف النشاط، والتي ستكون 
تدريجية بالرضورة، لتجنب موجة ثانية من 

الوباء أكثر فتًكا من األوىل.
وبدأت بعض البلدان األقل ترضرا، مثل النمسا 
بوضع خط�ة للخروج من األزم�ة. ولكن أي 
من الدول األكثر ترضرا، مثل الواليات املتحدة 
)أكثر من 23,500 وفاة(، وإيطاليا )أكثر من 
20,000(، وإس�بانيا )أكثر من 17,000( أو 
اململكة املتح�دة )أكثر من 11,000( لم تعلن 
عن موع�د محدد، كما فعلت فرنس�ا، إلنهاء 

اإلجراءات الصارمة.
وما يزال العزل س�يد املوقف حتى اآلن، فعىل 
غ�رار باريس، وبعدها روم�ا و مدريد، تنوي 

لندن التمديد.
وأعلن وزي�ر الخارجي�ة الربيطاني دومينيك 
راب، ال�ذي ين�وب ع�ن بوري�س جونس�ون 
مؤقت�ا يف رأس الحكوم�ة، أن�ه ال ينبغي رفع 
“اإلج�راءات املعمول بها حالًي�ا” عىل الفور، 
حيث أن الباد “لم تتجاوز بعد ذروة” الوباء.
ويم�ي رئيس ال�وزراء الربيطان�ي بوريس 
جونس�ون ف�رة النقاهة يف قرص ه�و املقر 
الريف�ي لرؤس�اء الحكومة من�ذ 1921، بعد 

تعافيه من وباء كوفيد19-.
يف إس�بانيا، ورغم اجراءات العزل املس�تمرة، 
س�محت الحكوم�ة للعم�ال، تح�ت رشوط 
صارمة، بالع�ودة إىل املصانع ومواقع البناء، 
بعد أس�بوعني من “س�بات” جميع األنشطة 

االقتصادية غري األساسية.
ويف محاول�ة إلنع�اش اقتصاد ه�ش وتجنبا 
لحدوث عدوى، قام�ت الرطة ومتطوعون 
بتوزيع عرة مايني قناع يف املرو ومحطات 

القطار.
ويأتي اس�تئناف االنشطة املحدود هذا الحقا 
لألخب�ار حول تحس�ن الوض�ع الصحي عىل 
الرغ�م من وق�وع وفي�ات يومي�ة يف العالم، 
ال�ذي س�جل أكثر م�ن 117 ألف حال�ة وفاة 
منذ ظهور الوباء يف كانون األول/ديسمرب يف 

الصني.
يف أملانيا، دعت أكاديمي�ة ليوبولدينا الوطنية 
للعلوم إىل عودة “ع�ىل مراحل” إىل حياة أكثر 
طبيعية يف حال “اس�تقرت” أرقام اإلصابات 

الجديدة.
الحصيل�ة  أو إس�بانيا، س�جلت  إيطالي�ا  يف 
اليومية أقل وطأة ويف العديد من البلدان، كما 
هو الحال يف فرنس�ا، إنخفض عدد املرىض يف 

قسم العناية املركزة.
كما س�جل يف الواليات املتح�دة تباطؤ معني، 
رغ�م وقوع أكثر من أل�ف حالة وفاة يف اليوم 
)تم تسجيل أكثر من 1500 يف 24 ساعة يوم 

االثنني(.
ويف الهند، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
أن اإلغ�اق الع�ام يف الهند املف�روض نتيجًة 
لتفيش فريوس كورونا املس�تجد والذي يطال 
1,3 ملي�ار ش�خص، س�يمدد حت�ى 3 أيار/

مايو.
م�ن جهتها، حذرت منظم�ة الصحة العاملية 
اإلثن�ني ب�أن ف�ريوس كورونا املس�تجد أكثر 
فت�كا بع�ر م�رات م�ن الفريوس املس�بب 
إلنفلونزا “إت�ش1 إن1” التي ظهرت يف آذار/
م�ارس 2009 يف املكس�يك، داعي�ة إىل رف�ع 

الحجر املنزيل “ببطء”.
وق�ال املدي�ر الع�ام ملنظمة الصح�ة العاملية 
تيدروس أدهانوم غيربيس�وس خال مؤتمر 
صحايف عرب الفيديو من جنيف ألنه “يف نهاية 
املطاف، س�يكون من ال�رضوري التوصل إىل 
لق�اح دائ�م وفع�ال وتوزيعه لوقف انتش�ار 

العدوى بشكل كامل”.

توقعات نتائج ايجابية بعد نحو شهر من اآلن
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بغداد/ الزوراء:
عملية  الثالثاء،  امس  الشعبي،  الحشد  نفذ 
يف  عكاشات  منطقة  رشق  وخاطفة  رسيعة 
أبطال  عملية  انتهاء  عقب  االنبار  محافظة 
النرص الثانية. من جهتها، أعلنت قيادة عمليات 
بغداد، امس، عن انطالق عملية أمنية يف شارع 
حيفا واملناطق املحيطة به لتنفيذ مذكرات القاء 

القبض.
احمد  للحشد،  االنبار  عمليات  قائد  نائب  وقال 
نرص الله، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، 
إن “العملية بدأت من منطقة وادي سد الغري 
والتي  املهمة  القريبة  املناطق  باتجاه  تصل 
هذه  داخل  والتنقل  التحرك  بصعوبة  تمتاز 
الوديان بسبب وعورة املرتفعات وكذلك األرض 

الحجرية التي يسهل االختباء داخلها.
الوديان هي وادي  ان “هذه  الله  وأضاف نرص 
يعد  الذي  املليص  ووادي  العوجة  ووادي  الغري 
من أكرب األودية يف هذه املنطقة بعد وادي وران 
وجعلها  الدواعش  فاستغلها  األرض،  ووعورة 
معسكرات ومناطق تجمع لهم، وللخارجني عن 
القانون يف هذه املنطقة”، مؤكدا أنه “تم التحرك 
العثور  وتم  املنطقة  هذه  واجتياز  خاللها  من 
أسلحة  عىل  العثور  وكذلك  املطلوبني،  أحد  عىل 

وأعتدة وبعضها تستخدم للداللة منها مسدس 
التنوير تم االستيالء عليها ومصادرتها«.

وختم، نرص الله إن “هذه العملية كانت عملية 
وقت  إىل  استمرت  وخاطفة  ورسيعة  نوعية 
متأخر من الليل، وهي ليست األوىل ولكن يف هذه 
األجواء وهذه املنطقة الشاسعة والوعرة تحرك 
لقطعات الحشد الشعبي يف فرتات متأخرة من 

الليل، حقيقة هي لها رسالة واضحة لألرهابيني 
تواجدوا يف  أينما  تتم مالحقتهم  انه  والدواعش 
أي وقت ويف أي مكان، ال يصعب مالحقتهم يف 

هذه األرايض والصحراء والواسعة”.
الحشد  يف   16 اللواء  نفذ  متصل،  جانب  من 
ملالحقة  امنية  عملية  الثالثاء،  امس  الشعبي، 
فلول “ داعش” يف منطقة وادي الشاي التابعة 

لقضاء داقوق يف كركوك.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
 16 اللواء  من  “قوة  أن  منه،  نسخة  »الزوراء« 
داعش  فلول  عن  بحثا  واسعة  بعملية  رشعت 
االمس  يوم  شهد  الذي  الشاي  وادي  منطقة  يف 

تعرضا عىل قوات الجيش«.
عىل  تقدمها  تواصل  “قواتنا  أن  البيان  وأضاف 
املنطقة  تطهري  لحني  املرسومة  الخطط  وفق 

بشكل تام “.
وشهدت منطقة وادي الشاي يف داقوق، االثنني، 
تعرضا عىل قوة للجيش من قبل مجاميع داعش 

االجرامية. 
امس  بغداد،  قيادة عمليات  أعلنت  من جهتها، 
الثالثاء، عن انطالق عملية أمنية يف شارع حيفا 
القاء  مذكرات  لتنفيذ  به  املحيطة  واملناطق 

القبض.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  القيادة  وقالت 
يف  امنية  عملية  امس  فجر  “انطلقت  إنه  منه، 

شارع حيفا واملناطق املحيطة به«.
قطعات  تنفذها  “العملية  أن  البيان  وأضاف 
الفرقة السادسة واالجهزة االمنية واالستخبارية 
القبض،  القاء  مذكرات  وتنفيذ  للتفتيش، 

ولتعزيز األمن واالستقرار يف هذه املناطق”.

بغداد/ الزوراء: 
 أعلنت وزارة الصحة والبيئة مبارشتها بتطبيق 
العالجي ملرىض كورونا بتقنية نقل  الربوتوكول 
اكدت وزارة الصحة  البالزما. من جهة متصلة، 
يف  كورونا  ازمة  النتهاء  زمني  سقف  ال  انه 

العراق.
وذكر بيان للوزارة تلقت »الزوراء« نسخة منه، 
والبيئة،  الصحة  وزير  توجيه  عىل  »بناًء  انه 
جعفر صادق عالوي، بوضع بروتوكول عالجي 
كورونا  مرىض  عالج  يف  البالزما  الستخدام 
امريكا  أجريت يف  التي  التجارب  فايروس، وبعد 
والدواء  الغذاء  هيئة  وإقرار  وإيران  والصني 
FDA بإمكانية إعطاء نتائج ايجابية  األمريكية 

للحاالت الشديدة واملهددة للحياة«.
الدم  لنقل  الوطني  »املركز  ان  اىل  البيان  وأشار 
األمور  لدائرة  التابع  الدم  نقل  خدمات  وقسم 
الثالثاء،  امس  بارش،  الصحة  بوزارة  الفنية 
من  متعافيني  مريضني  من  الدم  بالزما  بأخذ 
الوكيل  الفريوس بشكل طوعي، وبحضور  هذا 
عام  ومدير  والبيئة  الصحة  لوزارة  اإلداري 
العقابي،  بدر  الفنية هاني موىس  األمور  دائرة 
الوزارة  يف  التخصصية  املراكز  هيئة  ومدير 
الدم  مرصف  مدير  وبإرشاف  شاتي،  سامي 
خدمات  قسم  ومدير  الدفاعي،  عيىس  محمد 
نقل الدم يعقوب عبد الواحد املوسوي، وعباس 

االنتقالية  اإلمراض  مسؤول  الدهلكي،  حسن 
ملرىض  واملخصصة  الخطيب  ابن  مستشفى  يف 

فايروس كورونا«.
وألول  »الوزارة،  ان  اإلداري  الوكيل  السيد  وأكد 
الربوتوكول  بتطبيق  ستقوم  العراق،  يف  مره 
الدول  من  عدد  يف  نجاحها  أثبتت  التي  والتقنية 
املتقدمة وبموافقة اللجنة االستشارية ألمراض 
املتربعني  اختيار  ملعايري  ووفقاً  الوزارة  يف  الدم 
الصحة  منظمة  وضعتها  خاصة  رشوط  ضمن 

املتربع بالبالزما مصابا  ان يكون  العاملية، منها 
مؤكدة  بصورة  ومشخصا  كورونا  بفايروس 
ملرتني   PCR فحص  بنتائج  اإلصابة  من  وشفي 
يوما   14 طيلة  إعراض  لديه  وليست  متتاليتني، 
ولغاية 28 يوما، وبعد إجراء فحوصات متعددة 

يف مخترباتنا املركزية املعتمدة وبشكل طوعي«.
كافة  لديها  والبيئة  الصحة  »وزارة  ان  وأوضح 
الدم  نقل  ومصارف  مختربات  من  اإلمكانيات 
واجهزة وكوادر متدربة لهذا الغرض تمكنها من 

املبارشة واعتماد هذه الطريقة إذا اثبتت نجاحها 
خالل تطبيقها عىل احد الحاالت الشديدة والوافدة 
الخطيب  ابن  ومستشفى  الفرات  مستشفى  يف 
بعد موافقة املرىض وذويهم، وسيتم تطبيقها يف 

بغداد وعموم املحافظات حال نجاحها«.
امس  الصحة،  وزارة  اكدت  متصلة،  جهة  من 
الثالثاء، انه ال سقف زمني النتهاء ازمة كورونا 

يف العراق.
يف  البدر،  سيف  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
جاهدة  تعمُل  »الوزارة  ان  صحفي:  ترصيح 
انه  مبينا  واحتوائها«،  اإلصابات  عدد  لخفض 
»حتى اآلن ال يوجد سقف زمني النتهاء الوباء«.

واضافن ان »هذا املرض جديد ورسيع االنتشار، 
متطورة  صحيَّة  بنظم  عظمى  دوالً  أنَّ  سيما  ال 
من  تعاني  مستقر،  واقتصادي  سيايس  ووضع 

إرباٍك كبرٍي يف مواجهة هذا املرض«.
املتحدث  لسان  وعىل  الصحة،  وزارة  وجددت 
وضع  إنَّ  قولها  البدر،  سيف  الدكتور  باسمها، 
انترش  التي  األخرى  بالدول  قياساً  جيد  العراق 

فيها فريوس كورونا«.
من  املعتمدة  الصحة  وزارة  بيانات  وأظهرت 
منظمة الصحة العامليَّة ارتفاع نسبة الشفاء من 

إصابات كورونا اىل أكثر من خمسني يف املئة.
الصحة، فإنَّ حاالت  وبحسب إحصائيات وزارة 

الشفاء حتى يوم األمس بلغت 640 حالة.

بغداد/ الزوراء:
عن  الزراعة  وزير  مستشار  كشف 
قياسية  ارقاما  العراق  تحقيق 
الحنطة  انتاج محصويل  يف  تاريخية 
ان  مبينا  الحايل،  للموسم  والشعري 
جديدة  اصنافا  استنبطت  الوزارة 
توقعت  جهتها،  من  للحنطة. 
ان   ، امس  قار،  ذي  زراعة  مديرية 
الحايل وفريا،  الزراعي  املوسم  يكون 
من  طن  مليون  ربع  اىل  يصل  وقد 

الحنطة.

وقال مستشار وزير الزراعة، مهدي 
صحفي  ترصيح  يف  القييس،  ضمد 
ان “ العراق سيحقق زيادة بإنتاجه 
بالعام  مقارنة  طن  مليون  بنحو 
 6 نحو  اىل  سيصل  حيث  املايض، 

مالييني طن يف نهاية املوسم«.
التجارة تسلمت  ان “وزارة  واضاف 
العام املايض نحو 4 ماليني طن من 
الحنطة”، مؤكدا أنها “كمية كافية 
البطاقة  مفردات  احتياجات  لسد 

التموينية«.

االنتاج  “زيادة  أن  القييس  وأوضح 
وتحقيق ارقام قياسية يف محاصيل 
الكبري  الدعم  بعد  جاء  اسرتاتيجية 
فضال  للفالحني،  الوزارة  قبل  من 
املنتج  حماية  قوانني  تفعيل  عن 

املحيل”.
من جهتها، توقعت مديرية زراعة ذي 
قار، امس الثالثاء، ان يكون املوسم 
اىل  يصل  وقد  وفريا،  الحايل  الزراعي 

ربع مليون طن من الحنطة.
وقال مدير زراعة ذي قار، فرج ناهي، 

“محصول  ان  صحفي  ترصيح  يف 
هذه السنة وفري ويصل اىل 240 الف 
طن ذي قار، والحصاد يبرش بخري، 
وهناك كمية انتاج وفرية”، مبينا أن 
“موسم حصاد الحنطة والشعري بدأ 
الحصاد  بدأ  حيث  العام،  هذا  مبكرا 

يف بداية شهر نيسان الحايل«.
قار  ذي  “زراعة  ان  ناهي  وأضاف 
تسويقية  مراكز  اربعة  حددت 
هذا  يف  الحنطة  محصول  لتسلم 
العام وتفتح ابوابها يف العرشين من 

الشهر الحايل«.
واوضح فرج ان “املراكز االربعة هي 
مركز  يف  النارصية  تسويق  مركز 
الرفاعي  تسويق  ومركز  املحافظة 
الدهيمي  مطار  تسويق  ومركز 
االصالح”.  قضاء  تسويق  ومركز 
املخازن  تهيئة  تم  ان”  اىل  الفتا 
بشكل كامل، وهناك عمليات توسع 
طاقات  واضافة  املخازن  تلك  يف 
من  الكميات  الستيعاب  اضافية 

املحاصيل”.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، امس الثالثاء، 

لحني  النازحني  اعادة  اجراءات  ايقاف  عن 

انجالء ازمة كورونا، مؤكدة ان هناك نحو 250 

ألف أرسة ما زالت نازحة.

الهجرة،  وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 

مدير عام دائرة الفروع، عيل عباس جهاكري، يف 

الرسمية،  “الصباح”  صحيفة  أوردته  ترصيح 

علقت  “الوزارة  ان  »الزوراء«:  عليه  واطلعت 

مؤقتا االجراءات الخاصة بإعادة النازحني من 

املخيمات اىل محافظاتهم بسبب الظروف التي 

رافقت ازمة كورونا”.

بالعودة  الراغبة  “االرس  أن  جهاكري  وأضاف 

اىل محافظاتها، خاصة ممن نزحوا من االنبار 

وصالح الدين ونينوى، مسجلون ضمن قاعدة 

وتمت  العودة،  بملف  الخاصة  الوزارة  بيانات 

االنبار  نازحي  من  باملئة   95 يقارب  ما  إعادة 

يتبق  ولم  املحافظة،  يف  االصلية  مناطقهم  اىل 

يف  دمجوا  اغلبهم  بسيطة  اعداد  سوى  منهم 

املجتمعات التي نزحوا اليها، وبعضهم يعمل يف 

اماكن النزوح ويرفض العودة«.

واشار جهاكري اىل ان “االنبار تتصدر املحافظات 

املحافظة،  اىل  عادوا  الذين  النازحني  بأعداد 

نافيا  نينوى”،  وبعدها  الدين  صالح  تليها 

ما  وان  املحافظات،  يف  نازحني عالقني  “وجود 

يخص عودتهم متوقف بسبب الحجر الصحي، 

اىل  الطوعية  العودة  برنامج  استئناف  وسيتم 

للبلد  الحايل  الوضع  استقرار  بعد  محافظاتهم 

واالنتهاء من فايروس كورونا«.

يف  النازحني  اوضاع  تتابع  “الوزارة  ان  واكد 

الوقائية  بإجراءاتها  ومستمرة  املخيمات، 

وحمالت تعفري املخيمات كل أسبوعني، واغالق 

الرتكيز  مع  باملخيمات،  الخاصة  املداخل 

النازحة  االرس  قبل  من  التجول  عدم  عىل 

مدة  خالل  باملخيم  النازحني  اىل  الدخول  او 

الخاصة  املساعدات  توزيع  اىل  اضافة  الحظر، 

ألجل  وغريها،  التنظيف  ومساحيق  باملعقمات 

اصابة  اية  حدوث  ومنع  املخيمات  تعقيم 

بالفايروس«.

وكشف جهاكري عن ان “العدد الكيل للنازحني 

زالوا  وما  وخارجها  املخيمات  يسكنون  الذين 

الف   250 يبلغ  الوزارة  سجالت  يف  مسجلني 

من  تتألف  نازحة  ارسة  الف   62 منهم  ارسة، 

360 الف شخص، موزعة بني جميع مخيمات 

النزوح يف البالد البالغ عددها 79 مخيما، بينما 

الذين  املخيمات  خارج  النازحني  عدد  يبلغ 

ارسة”،  الف   188 النزوح  بمجتمعات  دمجوا 

مضيفا ان “الوزارة تتابع أوضاعهم أوال بأول، 

احتياجاتهم  لتغطية  مكثفة  بجهود  وتقوم 

اليومية”. 

بغداد/ الزوراء:
عن  الثالثاء،  امس  االتصاالت،  وزارة  أعلنت 
الحجر  ومراكز  املستشفيات  بتزويد  مبادرتها 
ضمن  وذلك  مجانا،  االنرتنت  بخدمة  الصحي 
فايروس  مكافحة  جهود  ملساندة  اطلقتها  حملة 

كورونا.
وقالت مسؤولة قسم العالقات واالعالم يف الرشكة 
ايناس  بالوزارة،  واملعلوماتية  لالتصاالت  العامة 
الجلبي، يف بيان اطلعت عليه »الزوراء«: إن “الوزارة 
اطلقت حملة ملساندة خلية االزمة، يف اطار الجهود 
املشرتكة للقضاء عىل فايروس كورونا”، مبينة أن 
“الحملة تتضمن يف احد جوانبها تزويد مستشفيات 

الحجر الصحي بخدمة االنرتنت مجانا«.
خالل  من  املبارشة  “تمت  انه  الجلبي  واضافت 
مديريات اتصاالت النجف االرشف وكربالء والبرصة 
والهندسية  الفنية  املالكات  قامت  إذ  بالحملة، 
بتزويد مستشفيات كربالء بخدمة االنرتنت مجانا، 
مشيدة بدور املؤسسات الصحية واالمنية يف ادارة 

ازمة كورونا«.
واوضحت الجلبي انه “تم ايصال الكابل الضوئي اىل 
مستشفى الشفاء يف كربالء اليصال خدمة االنرتنت 
مجانا، إذ تم مد الكابل ضمن مسارين احدهما إىل 
مستشفى الشفاء واالخر إىل مقر العتبة الحسينية 
بخدمة  العابدين  زين  اإلمام  مستشفى  لتغذية 

االنرتنت املجانية«.
الفنية والهندسية يف  املالكات  وكشفت عن “قيام 

محافظات االنبار ودياىل والبرصة بصيانة شبكات 
االنرتنت  خدمة  ايصال  اجل  من  الضوئي  الكابل 
االمنية  القوات  مقرات  اىل  املعلومات  وتكنولوجيا 
املتمركزة يف تلك املحافظات، تثميناً لجهود القوات 

االمنية يف دعم االستقرار االمني يف البالد«.
الحجر  مراكز  تزويد  “تم  انه  الجلبي  وتابعت 
بخدمة  األرشف  النجف  محافظة  يف  الصحي 
 ،)Isps(الـ بالتعاون مع رشكات  اإلنرتنت مجانا، 
الحجر  مراكز  اىل  االنرتنت  خدمة  ايصال  تم  فقد 
الوزارة قامت  ان  اىل  املحافظة، اضافة  الصحي يف 
بوزارتي  الخاصة  التعليمية  للمنصة  كبري  بدعم 
قامت  إذ  العلمي،  والبحث  العايل  والتعليم  الرتبية 
إلدامة  مجانية  بحزمة  الكوفة  جامعة  بتجهيز 
وادامة  بالجامعة،  الخاصة  التعليمية  العملية 

التواصل بني املالكات التعليمية والطلبة«.
مستشفى  جهزت  “الرشكة  ان  الجلبي  واردفت 
بخدمة  الرياضية  واملدينة  التعليمي  البرصة 
الكشف  اجراء  تم  ان  بعد  ايضا،  املجانية  االنرتنت 
امليداني عىل املستشفيات ومواقع الحجر الصحي 
فتح  تم  إذ  الراقدين،  للمرىض  دعماً  املحافظة  يف 
مستشفى  اىل  ميكابايت(   50( مقدارها  حزمة 
موقع  إىل  و)10ميكابايت(  التعليمي  البرصة 
العمل جاريا  زال  وما  الرياضية،  املدينة  يف  الحجر 
باقي  واىل  الطب  كلية  إىل  اإلنرتنت  خدمة  إليصال 
املستشفيات يف املحافظة التي تضم مواقع للحجر 

الصحي للمصابني بفايروس كورونا املستجد”. 

بغداد/ الزوراء: 
بمحافظة  الرطبة  قضاء  قائممقام  أكد 
االنبار، عماد الدليمي، امس الثالثاء، أن خلية 
الرشكات  كافة  دعت  االنبار  يف  كورونا  ازمة 
توقفها  بعد  العمل  استئناف  اىل  االستثمارية 
لتجنب  الصحي  التجوال  حظر  فرض  نتيجة 

االصابة بمرض كورونا.
وقال الدليمي يف ترصيح صحفي إن “محافظ 
االنبار رئيس خلية ازمة املحافظة، عيل فرحان 
االستثمارية  الرشكات  كافة  دعا  الدليمي، 
استئناف  اىل  االنبار  مدن  عموم  يف  العاملة 
عملها بعد توقفها نتيجة فرض حظر التجوال 

الصحي لتجنب االصابة بمرض كورونا “.
عيل  املحافظ  دعوة  “بموجب  انه  واضاف 

غربي  الرطبة  قضاء  شهدت  الدليمي  فرحان 
يف  االستثمارية  الرشكات  مبارشة  االنبار، 
عملية اعادة اعمار وتأهيل مبنى قائممقامية 
اعمار  بإعادة  املبارشة  عن  فضال  القضاء، 
املؤسسات التعليمية املترضرة بعد تخصيص 
املحلية  الحكومة  قبل  من  مالية  مبالغ 
وصندوق اعادة اعمار املناطق املترضرة جراء 

العمليات العسكرية واالرهابية«.
يف  العمل  “استئناف  أن  الدليمي  وأوضح 
يعد  املترضرة  املشاريع  وتأهيل  اعمار  اعادة 
التجوال  حظر  فرض  منذ  ونوعه  من  االول 
للمبارشة  آلية  “وجود  عىل  مؤكدا  الصحي”، 
بالعمل ال تتعارض مع اجراءات فرض الحرض 

الصحي”. 

بغداد/ الزوراء:
واملياه  الزراعة  لجنة  رئيس  طالب 
واالهوار النيابية، سالم الشمري، امس 
الثالثاء، الحكومة برصف املنحة املالية 
واملتعففة  املحدود  الدخل  ذات  للعوائل 
رمضان  شهر  قبل  اليومي  واالجر 

املبارك .
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الشمري،  وقال 
نسخة منه، إن “االزمة التي تمر بها البالد 
من  تالها  وما  كورونا  لفريوس  نتيجة 
وقائي،  تجوال  بحظر  حكومية  اجرءات 
ماليني  عىل  وكبري  واضح  وبشكل  اثرت 

افرادها عىل  اغلب  العوائل والتي يعتاش 
العمل واالجر اليومي”.

واضاف الشمري ان “االجرءات الحكومية 
بطيئة  زالت  ما  املالية  املنحة  لرصف 
والبدء  بالخطوات  تسارعا  وتتطلب 
شهر  حلول  قبل  ملستحقيها  بإعطائها 

رمضان املبارك”.
الذين  االصالء  العراقيني  بـ”دور  وأشاد 
العون  يد  ملد  رسيعة  وبخطوات  بادروا 
املحدود،  الدخل  ولذوي  املتعفيني  ألهلهم 
سدت  والتي  والغذائية  العينية  باملواد 

جزءا من الحالة الصعبة التي تمر بها”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت مديرية الدفاع املدني، امس الثالثاء، احصائيات عمليات التعقيم والتطهري 

يف عموم العراق.
» احصائيات عمليات  إن  »الزوراء« نسخة منه،  تلقت  بيان  املديرية، يف  وذكرت 
مليونا  وخمسني  واحد   ،  51680120 بلغت  العراق  عموم  يف  والتطهري  التعقيم 
وستمائة وثمانني الفا ومائة وعرشين مرتا مربعا يف عموم العراق، منذ بدأ انطالق 
باستخدام محاليل معتمدة   13/4/2020 يوم  اىل   26/2/2020 بتاريخ  الحملة 

عىل وفق املعايري الدولية ملنظمة الصحة العاملية الصديقة للبيئة«.
كامال،  حيا  او  منطقة  او  مؤسسة  يكون  ان  اما  باملوقع  »املقصود  أن  وأضاف 
ومازالت فرق الدفاع املدني مستمرة بعمليات التعقيم والتطهري يف عموم العراق 

بوترية عمل متصاعدة«.

بغداد/ الزوراء:

من  اثنني  عىل  القبض  من  الثالثاء،  امس  العسكرية،  االستخبارات  تمكنت 

غرب  يف  االرهابية  نهاوند  وفرقة  دابق  جيش  يسمى  ما  يف  يعمالن  االرهابيني 

نينوى.  

مع  »بالتنسيق  انه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  االستخبارات  وذكرت 

قسم االستخبارات العسكرية يف قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت مفارز شعبة 

االستخبارات العسكرية يف الفرقة 15 وبالتعاون مع الفوج االول لواء املشاة 92، 

يف  للعياضية  البويرالتابعة  قرية  يف  اإلرهابيني  من  اثنني  عىل  القبض  القاء  من 

تلعفر غربي نينوى احدهما كان مقاتال فيما يسمى بـ)جيش دابق( االرهابي، 

واالخر مقاتال يف فرقة )نهاوند( االرهابية التابعة لوالية الجزيرة«.

ان  اىل  مشريًة  العراق«.  خارج  للهرب  يخططان  كانا  »االرهابيني  ان  واضافت 

املادة4  أحكام  وفق  عىل  قبض  مذكرة  بموجب  للقضاء  مطلوبان  »االرهابيني 

إرهاب ».

بغداد/ الزوراء: 
الحكومية  السماوة  مطحنة  اعلنت 
عن  الثالثاء،  امس  املثنى،  محافظة  يف 
الطحني  مادة  من  يوميا  طنا   150 انتاج 
البطاقة  مفردات  ضمن  لتوزيعها 

التموينية عىل أهايل املحافظة.
يف  املوسوي،  احمد  املحطة،  مدير  وقال 
تجهز  املطحنة   ” ان  صحفي  ترصيح 
مفردات  احد  تعد  التي  الطحني  مادة 
البطاقة التموينية يوميا لجميع االقضية 

والنواحي يف محافظة املثنى«.
وأضاف املوسوي أن “املطحنة تجهز 150 
تعطي  انها”  مبينا  للوكالء”،  يوميا  طنا 
البعيدة  للمناطق  التجهيز  يف  اسبقية 

والتي تعرضت لوباء فريوس كورونا«.
ولفت اىل ان “الكوادر العاملة يف املطحنة 
فرض  قرار  رغم  مستمر  بشكل  تعمل 
يف  االزمة  خلية  اقرته  الذي  الحظر 
محافظة املثنى للحد من انتشار فريوس 

كورونا”.

احلشد ينفذ عمليتني أمنيتني ملالحقة بقايا »داعش« يف األنبار وكركوك

الصحة تباشر بتقنية نقل البالزما لعالج مرضى »كورونا«

اهلجرة تعلن إيقاف إجراءات إعادة النازحني 
بسبب »كورونا«

األنبار تدعو الشركات االستثمارية كافة 
إىل استئناف أعماهلا

االتصاالت تبادر بتزويد مراكز احلجر 
الصحي باالنرتنت جمانا 

الزراعة تكشف عن تسجيل رقم تارخيي بإنتاج احلنطة والشعري
ذي قار تتوقع مومسا وفريا يصل إىل ربع مليون طن

أكدت أنه ال يوجد سقف زمين النتهاء أزمة الفريوس مطالبات نيابية بصرف املنحة املالية قبل 
شهر رمضان

الدفاع املدني تعلن إحصائيات عمليات 
التعقيم والتطهري يف عموم البلد

اإلطاحة بإرهابيني يعمالن يف )نهاوند( 
و)جيش دابق( غرب نينوى

عمليات بغداد تؤمن شارع حيفا واملناطق احمليطة به
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السماوة تعلن إنتاج 150 طنا يوميا من 
مادة الطحني
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االقتصاد النيابية: قرار »أوبك« سيشمل إقليم كردستان 

توقعات بانكماش االقتصاد العراقي بنسبة 0.3 باملئة

خبري: إعادة هيكلة املوازنة احلل 
األمثل لألزمة االقتصادية يف البلد

إقتصادي: اتفاق خفض اإلنتاج 
النفطي أفرز خسارة كبرية للعراق

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1250 دينارالربتقال1000 دينارالطماطة

1250 ديناراللنكي750 دينارالخيار

1250 دينارالتفاح1000 دينارالبطاطا

1250 ديناراملوز1250 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج1500 دينارالفلفل

2500 دينارليمون500 دينارباقالء

500 ديناررقي500 دينارخس

500 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر1000 دينارشجر

2500 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

3000 دينارالعنب750 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
االسرتاتيج�ي،  الخب�ر  كش�ف 
حسني ع�الوي، ان إع�ادة هيكلة 
املوازن�ة، ه�و الح�ل األمث�ل لحل 

االزمة االقتصادية يف العراق.
ع�ى  تغري�دة  يف  ع�الوي  وق�ال 
»توي�رت«: إن »ح�ل ازم�ة العراق 
يف  الي�وم  مشكلتن�ا  باقتص�اده، 
هيكل املوازنة العامة للدولة، فهي 
ب�دون تغ�ر منه�ج املوازن�ة من 
الجداول والبنود اىل موازنة الربامج 
واالداء، عى مدى 2٤ شهرا 2020 
يج�ب  ان�ه  وأض�اف   .»2022  –
»صياغة برنام�ج للصحة العامة 
وبرنام�ج  للكهرب�اء  وبرنام�ج 
امل�اء والرصف الصحي  للخدمات 

واالبنية املدرسية والتكنولوجيا«.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف الخبر االقتصادي واالكاديمي، نبيل املرسومي، عن أن االجتماع 
األخ�ر ملنظم�ة األوبك بالس، أفرز خسارة كبرة للع�راق، بل ان العراق 
ك�ان الخارس األكرب فيه، بسب�ب ما أسماه عدم امت�الك الوفد العراقي 
املف�اوض ال�ذي ادار التف�اوض مع ال�دول االعضاء يف األوب�ك املهارات 
الكافي�ة والالزمة للدفاع ع�ن مصالح العراق. وبنينّ يف لق�اء اذاعي: أن 
» االجتم�اع خرج بتوصية بتخفيض االنتاج بح�دود 10 ماليني برميل، 
وان يطب�ق االتفاق عى ثالث مراحل، حيث يتم الخفض يف ش�هري ايار 
وحزي�ران بح�دود 10 ماليني برميل، فيما يك�ون التخفيض يف تموز اىل 
كان�ون األول  بحدود اربعة ماليني برميل، وايضاً هناك تخفيض بحدود 
4 ماليني برميل يف عام 2022«. واش�ار اىل أن » املعاير التي اعتمدت يف 
تخفي�ض الحصص لم تك�ن عادلة، والوفد العراقي ل�م يمتلك املهارات 
الكافية والالزم�ة للدفاع عن حقوق العراق، حي�ث أن التخفيض يجب 
ان يك�ون يف الشه�ر الذي يسب�ق األزمة، ول�ذا كان الطل�ب الرويس ان 
يج�ري التخفيض قبل انهي�ار األسعار، حيث يعتمد عى انتاج ش�باط 
امل�ايض، لكن السعودية لم توافق عى ه�ذا املقرتح، وتمت املوافقة عى 
اعتماد انت�اج اكتوبر 2018 لكل الدول ما عدا السعودية وروسيا، وهنا 
حصل�ت روسي�ا والسعودية ع�ى امتياز كب�ر حيث اعتم�د انتاج 11 
ملي�ون برميل للسعودية بدالً م�ن 9 ماليني وسبعمائة الف برميل، ولذا 
لم يخفض السعوديون من حصتهم إال جزءا قليال جداً، وحصل الروس 
ع�ى ذات االمتياز مع ابقائهم عى انتاج املكثفات«. وتساءل املرسومي 
عن »سبب غي�اب هذه الحقيقة عن الوفد العراق�ي املفاوض، وملاذا لم 
تستخدم كورقة للضغط كما فعلت املكسيك، وبالتايل كان للعراق الحق 
يف استخدامها عى األقل يف عدم احتساب حصة تصدير كردستان ضمن 

حصة العراق االجمالية«.
وعد املرسومي ان »الع�راق سيكون الخارس االكرب من جراء ما يحدث، 
ورأى ان العراق سيرتاجع انتاجه اىل حوايل 2400 الف برميل، مما يعني 
خسارت�ه ملليون برميل من انتاج�ه، وهذا سيتسب�ب بأزمة اقتصادية 
واضح�ة، منتقداً السياس�ة املالية العراقية، مؤك�ًدا أن العراق ال يمتلك 

صندوقاً سيادياً ملنع األزمات التي يواجهها«.
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بغداد/ الزوراء:
أك�دت وزارة النفط ع�دم مطالبة العراق 
م�ن منظمة أوب�ك استثن�اءه من خفض 
ع�ى  املالي�ة.  ظروف�ه  بسب�ب  االنت�اج 
صعي�د متص�ل، رجحت لجن�ة االقتصاد 
واالستثم�ار النيابي�ة ش�مول تخفي�ض 
انت�اج نف�ط اإلقلي�م بنسب�ة مئوية من 
خف�ض انتاج النفط العراقي العام، وذلك 
استن�ادا لق�رار منظمة اوب�ك بتخفيض 

اإلنتاج العاملي.
وقال املتحدث باسم وزارة النفط، عاصم 
جه�اد، ام�س الثالث�اء: إن »األنب�اء التي 
ت�م تداولها حول سعي الع�راق للحصول 
ع�ى استثناء من خفض إنتاج النفط من 
دول أوب�ك بسبب وضع�ه املايل عارية عن 

الصحة«.
ال�دول  ش�مل  »التخفي�ض  أن  وأض�اف 
املنتجة بنسبة 23 باملئة من إنتاجها التي 
ت�م تحديده يف الع�ام 2018 ، من ضمنها 

العراق«.
عى صعيد متصل، رجحت لجنة االقتصاد 
واالستثمار النيابية، امس الثالثاء، شمول 
تخفي�ض انت�اج نف�ط اإلقلي�م بنسب�ة 
مئوي�ة من خفض انت�اج النفط العراقي 
الع�ام، وذلك استنادا لق�رار منظمة اوبك 

بتخفيض اإلنتاج العاملي.
وقالت عضو اللجنة النائب، ندى ش�اكر، 
يف ترصي�ح صحف�ي ان ” الع�راق سوف 
لن يستفي�د من االرتف�اع الجزئي للنفط 

بعد قرار منظمة اوبك بتخفيض انتاجها 
بنسب�ة 10 % قياس�ا بما تم تخطيطه يف 
موازنة 2020 سوى انه سيحتفظ بنفطه 

داخل األرض«.
وأضافت ان “خفض انتاج النفط العراقي 
اىل ملي�ون و600 ألف برمي�ل يوميا، بعد 

ان وص�ل مع�دل انتاج�ه اىل ثالثة ماليني 
و800 ألف برميل يوميا، البد وان ينعكس 
عى جمي�ع انتاج حقول�ه، ومنها حقول 
اإلقلي�م، وه�ذا سيجعل م�ن مفاوضات 
رئيس الحكوم�ة مصطفى الكاظمي مع 

القوى الكردستانية صعبة”.

وشددت شاكر عى رضورة أن “يتساوى 
إقليم كردستان يف خفض اإلنتاج مع بقية 
العامل�ة”. مرجحة “ش�مول  الرشك�ات 
تخفيض انتاج نفط اإلقليم بنسبة مئوية 
مساوي�ة لخف�ض انتاج النف�ط العراقي 

العام«.

م�ن جانب�ه، أك�د املستش�ار االقتصادي 
لرئي�س ال�وزراء، مظهر محم�د صالح، 
ام�س الثالث�اء، أن وزارة النف�ط ستعمل 
دراس�ة لتخفيض اإلنت�اج النفطي، لكنه 
أشار إىل أن العراق سيحافظ عى صادراته 

النفطية بعد التخفيض.
وق�ال صال�ح يف ترصي�ح صحف�ي: إن 
»تخفي�ض اإلنت�اج سيك�ون ع�ى ع�دة 
مراح�ل أوله�ا بتخفيض ملي�ون برميل 
ملدة ش�هرين، إال ان العراق سيحافظ عى 

صادراته النفطية بعد هذا التخفيض«.
وأض�اف أن »تخفي�ض سيك�ون نسب�ة 
وتناسب�اً حس�ب دراسة ستع�د من قبل 
وزارة النفط لتخفي�ض اإلنتاج النفطي، 
كما أن اإلقليم جزء من العراق، وسيشمل 

بالتخفيض عى وفق دراسة الوزارة«.
وأوضح صالح أن »العراق سيخفض من 
اإلنتاج النفطي بالنسبة %22«، مبينا أن 
»التخفي�ض بشكل عام ه�و يمثل 15% 

من اإلنتاج العاملي للنفط«.
يذك�ر ان ق�رار الخف�ض يبدأ ابت�داًء من 
مطلع ماي�و/ أيار القادم وملدة ش�هرين 
متواصل�ني، يتبع�ه اتفاق آخ�ر بتقليص 
خف�ض اإلنتاج إىل 8 مالي�ني برميل يوميا 
حتى نهاي�ة 2020. ويب�دأ تنفيذ خفض 
ثال�ث يف اإلنتاج، بمق�دار 6 ماليني برميل 
يومي�ا، أي أق�ل بمليوني برمي�ل مقارنة 
م�ع االتفاق السابق له، يبدأ مطلع 2021 

حتى أبريل/ نيسان 2022.

النفط تنفي مطالبة العراق باستثنائه من اتفاق خفض اإلنتاج

وكاالت/ متابعة الزوراء:
 تواجه اقتص�ادات الرشق األوسط خطر 
ت�آكل احتياطاته�ا النقدي�ة، الت�ي بنيت 
خ�الل أكث�ر م�ن عقدي�ن م�ن التحسن 
املتزاي�د يف أسع�ار النفط الخ�ام، بسبب 

زيادة الطلب العاملي.
لكن أسع�ار النفط الرخيص�ة يف السوق 
العاملي�ة، تعمل ع�ى جر البل�دان املنتجة 
للنف�ط يف ال�رشق األوس�ط إىل االنهي�ار، 
والتي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبر عى 

إنتاج النفط الخام وصادراته.
 )COVID-19( وبسبب فروس كورون�ا
ال�ذي يبق�ي االسته�الك العامل�ي للنفط 
ب�ني  النف�ط  أسع�ار  وح�رب  ضعيف�ا، 
السعودي�ة وروسي�ا التي ه�دأت مؤخرا، 
انخفضت أسعار النف�ط الخام لتصل إىل 

أقل من 25 دوالرا لربميل برنت.
واألحد، أعلنت عدة دول نفطية يف تحالف 
)أوبك+(، عن إتم�ام اتفاق ألكرب خفض 
تاريخ�ي م�دروس إلنت�اج النف�ط الخام 
بواقع 10 مالي�ني برميل يومي�ا، يتحمل 

منها التحالف 9.7 ماليني برميل يوميا.
ويتضمن االتفاق خفض إنتاج النفط من 
جانب التحالف بمقدار 9.7 ماليني برميل 
يومي�ا، و300 أل�ف برمي�ل يومي�ا قالت 
رشك�ات نفط أمريكية أنه�ا ستخفضها 

من جانبها.
ويدخل ق�رار الخفض ابت�داًء من مطلع 
ماي�و/ أيار، ومل�دة ش�هرين متواصلني، 
يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض اإلنتاج 
إىل 8 مالي�ني برمي�ل يومي�ا حت�ى نهاية 

.2020

إال أن أسع�ار النفط الخ�ام، قبل االتفاق 
كانت عى ما يب�دو تعكس أسعار ما بعد 
الخف�ض، وه�و ما ظه�ر جلي�ا يف بداية 
التعامالت األسبوعي�ة، اإلثنني، إذ استقر 
سع�ر الربمي�ل دون تغي�ر تقريب�ا، عن 

إغالق الجمعة )قبل االتفاق النهائي(.
ويه�دد انخف�اض أسع�ار النف�ط الخام 
بش�كل خط�ر معظ�م البل�دان املنتج�ة 
للنفط يف الرشق األوسط وشمال إفريقيا، 
التي تحتاج إىل أسعار نفط بني 60 إىل 85 
دوالرا، وربم�ا أكث�ر، لتحقي�ق التوازن يف 

ميزانياتها.
144 دوالرا  وتحت�اج نيجري�ا إىل سع�ر 
لتحقي�ق  املتوس�ط،  يف  برن�ت  لربمي�ل 
ت�وازن يف ميزانيته�ا ه�ذا الع�ام، بحيث 
تتعادل عندها األرباح والخسائر، يف حني 
تحت�اج البحري�ن إىل 96 دوالرا للربمي�ل، 
وفق�ا لبيان�ات وكالة التصني�ف العاملية 

»فيتش«.
وتشر البيانات إىل أن السعودية، صاحبة 
ال�وزن الثقي�ل يف »أوبك«، وأك�رب مصدر 
للنف�ط الخام يف العال�م، بحاجة إىل سعر 
91 دوالرا للربمي�ل لتحقيق نقطة تعادل 
يف األرب�اح والخسائ�ر، يف ح�ني تحت�اج 
ُعم�ان إىل 82 دوالرا للربمي�ل، واإلم�ارات 
إىل 65 دوالرا للربميل، وقطر إىل 55 دوالرا 

للربميل.
بينم�ا تحت�اج الجزائ�ر إىل سع�ر ق�دره 
109 دوالرات للربمي�ل، وأنغوال 55 دوالرا 
للربمي�ل، وفق�ا لبيان�ات صن�دوق النقد 

الدويل.
وتظهر البيانات أن فنزويال وليبيا يحتاج 

كل منهما إىل سعر يبلغ 100 دوالرا للربميل 
الواح�د لتحقيق الت�وازن يف ميزانيتيهما 
ه�ذا العام، كذلك الع�راق يحتاج لسعر ال 
يقل ع�ن 60 دوالرا للربميل، وإيران 195 

دوالرا للربميل الواحد.
وبالنسبة للدول غ�ر األعضاء يف »أوبك« 
مث�ل روسي�ا واملكسي�ك وكازاخست�ان، 
فإنها عى التوايل تحتاج إىل متوسط سعر 
42 دوالرا، و49 دوالرا، و 58 دوالرا ه�ذا 

العام لتحقيق التوازن يف ميزانياتها.
وم�ن املتوق�ع أيض�ا أن تشه�د البل�دان 
املنتج�ة للنفط يف منطقة الرشق األوسط 

وش�مال إفريقي�ا، انخفاض�ا يف معدالت 
النم�و االقتص�ادي ع�ام 2020، بسب�ب 
انخف�اض أسع�ار النف�ط، وفق�ا ملعه�د 

التمويل الدويل.
وتش�ر التقدي�رات إىل أن مع�دل النم�و 
االقتص�ادي للسعودية، سيبلغ 0.7 باملئة 
ه�ذا الع�ام، بانخف�اض ع�ن التوقع�ات 

السابقة البالغة 2 باملئة.
كذلك انخفضت توقعات النمو االقتصادي 
يف الكوي�ت من 2.8 باملئ�ة إىل 0.8 باملئة، 
بينم�ا تنتظ�ر اإلمارات نم�وا بنسبة 0.6 

باملئة، بعد أن كانت 1.9 باملئة.

االقتص�اد  ينكم�ش  أن  املتوق�ع  وم�ن 
العراق�ي بنسب�ة 0.3 باملئة، ب�دال من أن 
ينم�و بنسب�ة 3.2 باملئ�ة؛ ويتوقع ايضا 
أن يتقل�ص االقتصاد اإليراني بنسبة 8.4 

باملئة هذا العام، بدال من 5.1 باملئة.
وإذا بلغ متوسط أسعار النفط 40 دوالرا 
للربمي�ل هذا الع�ام، فقد تشه�د 9 بلدان 
مصدرة للنفط يف منطقة الرشق األوسط 
وش�مال إفريقيا انخفاضا يف أرباحها من 
املنتج�ات الهيدروكربونية م�ا مجموعه 
192 مليار دوالر، بحسب تقديرات معهد 

التمويل الدويل.

وبهذا الخصوص، يقول، مارك روسانو، 
محل�ل الطاقة برشكة »بريمري فيجن« 
للتح�ري التسويق�ي، ومقره�ا الواليات 
املتح�دة: »الفائ�ض يف املع�روض يتزايد 
بش�كل كب�ر مع بق�اء املص�ايف يف حالة 
ركود، لدينا انخفاض يف الطلب بنحو 38 

مليون برميل يف اليوم«.
ويذك�ر روسان�و، يف ترصي�ح صحف�ي: 
أن الصني ألغت بالفعل 10 ش�حنات من 
السعودي�ة يف أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 
2020، ويب�دو أن هن�اك إلغ�اءات أخرى 
لشحنات م�ن نيجريا وأنغ�وال وروسيا 

والعراق.
ويضي�ف: أنه مع انخف�اض الطلب عى 
النف�ط، ووف�رة املعروض من�ه يف سوق 
النف�ط العاملية، ف�إن أسع�ار النفط قد 

تبق�ى دون 30 دوالرا للربمي�ل.
ووفق�ا لروسانو، ف�إن انخفاض أسعار 
النفط تلحق الرضر أكثر بالعراق وإيران 

ونيجريا وأنغوال والسعودية.
ويوض�ح أن »اإلمارات وقط�ر محميتان 
أكث�ر قلي�ال م�ن قب�ل صن�دوق الث�روة 
السيادية، ويلعب الغ�از الطبيعي املسال 
دورا كب�را لقط�ر، والذي كان ل�ه فائدة 

كبرة للبالد يف السنوات القليلة املاضية.
ويق�ول روسانو »لن تت�رضر قطر بقدر 
بقي�ة ال�دول )الخلي�ج(، رغ�م أن 2020 
سيك�ون عام�ا خ�ارسا بالنسب�ة للغ�از 
الطبيعي املسال؛ ومع ذلك، فإن املسار ال 

يزال يف صالحهم عى املدى الطويل«.
واإلم�ارات  الكوي�ت  أن  إىل  ويش�ر 
»محميت�ان إىل حد م�ا« يف الوقت الراهن، 

لك�ن السعودية لديها أك�رب تداعيات بني 
دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتوق�ع املحل�ل االقتص�ادي أن تك�ون 
األش�هر ال�18 القادمة »مؤملة«، وخاصة 
بالنسبة مل�ن يعتمدون بش�كل كبر عى 

عائدات البرتول.
ويضيف: »ب�دأ الركود يف الربع األخر من 
ع�ام 2019، وب�دأ الطلب ع�ى املنتجات 
املكررة يرتاجع يف مايو من العام املايض... 
وقد ازداد الوضع سوءا مع تقدم العام«.

م�ن جهت�ه، يقول، ع�ي الصف�ار، مدير 
برنامج الرشق األوسط وش�مال إفريقيا 
يف وكال�ة الطاقة الدولية: إن بعض الدول 
ستكون مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع 

فرتة انخفاض أسعار النفط من غرها.
ويضي�ف: »بالنسب�ة للمنتج�ني الكب�ار 
سكاني�ة  أحج�ام  ولديه�م  نسبي�ا، 
متواضعة، مثل الكويت واإلمارات وقطر، 
ستوف�ر املدخ�رات املالي�ة الكبرة بعض 
الحماية من الضغوط املالية الناجمة عن 

انخفاض أسعار النفط«.
ويرى الخبر أن الدول ستحتاج إىل تجاوز 
أصعب أزمة قص�رة األجل عى أي حال، 
من خالل استغ�الل االحتياطيات وإدارة 

العج�ز الناج�م ع�ن تراك�م الدي�ون.
ويست�درك: »لك�ن ع�ى امل�دى الطوي�ل، 
هن�اك حاج�ة إىل إعادة النظ�ر يف الهيكل 
االقتصادي، بم�ا يف ذلك من خالل تحفيز 
دور أك�رب ملشارك�ة القط�اع الخ�اص يف 
مجموع�ة متنوعة من القطاع�ات للحد 
م�ن االعتماد ال�كي عى عائ�دات النفط 

والغاز«.

إخنفــاض النفــط يهــدد اإلحتياطــات النقديــة للشـرق األوســط

رويرتز/ متابعة الزوراء:
النف�ط  أسع�ار  ارتفع�ت 
نح�و واح�د باملئ�ة، ام�س 
توقع�ت  بعدم�ا  الثالث�اء، 
الطاق�ة  معلوم�ات  إدارة 
األمريكي�ة انخف�اض إنتاج 
الواليات  الصخري يف  النفط 
املتح�دة، أكرب منت�ج للخام 
يف العال�م، بكمي�ة قياسي�ة 
يف أبري�ل/ نيس�ان، إضافة 
إىل تخفيض�ات من منتجني 

كبار آخرين.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام 
برن�ت 40 سنت�ا م�ا يعادل 
1.3 باملئ�ة إىل 32.14 دوالرا 
الساع�ة  بحل�ول  للربمي�ل 
بتوقي�ت جرينت�ش،   0638
وكان�ت قد أغلق�ت مرتفعة 

0.8 باملئة يوم االثنني.

تكس�اس  غ�رب  خ�ام  وزاد 
الوسي�ط األمريك�ي 15 سنتا 
ما يوازي 0.7 باملئة إىل 22.56 
دوالرا للربميل بعدما أغلق يوم 

االثنني منخفضا 1.5 باملئة.
البل�دان  منظم�ة  واتفق�ت 
)أوب�ك(  للب�رتول  املص�درة 
وروسي�ا ومنتج�ون آخرون، 
فيم�ا يع�رف بأوب�ك+، ع�ى 
خف�ض اإلنت�اج بمق�دار 9.7 
مالي�ني برميل يوميا يف مايو/ 
أي�ار ويوني�و/ حزي�ران م�ا 
ي�وازي حوايل عرشة باملئة من 
اإلمدادات العاملية قبل تفشىي 

الفروس.
الوالي�ات  ستخف�ض  كم�ا 
املتح�دة ودول أخ�رى اإلنتاج 
ليص�ل إجم�ايل التخفيض�ات 
لح�وايل 19.5 ملي�ون برمي�ل 

يوميا وفقا للتقديرات.
ومسؤول�ني  محلل�ني  لك�ن 
القط�اع وآخرين  تنفيذيني يف 
يقولون إنه مهما بلغت األرقام 
فإنها لن تكون كافية ملضاهاة 
انكم�اش الطلب العاملي بنحو 

الثلث بسبب الفروس.
النف�ط  أسع�ار  زال�ت  وم�ا 
منخفضة بأكثر من 50 باملئة 

منذ بداية العام.
وق�ال، جري�ج بري�دي، مدير 
وال�رشق  العاملي�ة  الطاق�ة 
األوس�ط ل�دى سرتاتف�ور يف 
هيوست�ون: ”نح�ن يف مرحلة 
اآلن بل�غ الدم�ار ال�ذي لح�ق 
بالطل�ب فيه�ا مست�وى أعى 
يمك�ن  يش  أي  م�ن  كث�را 
منس�ق  خف�ض  يحقق�ه  أن 

لإلنتاج“.

النفط العاملي يرتفع بفضل توقعات خبفض اإلنتاج األمريكي

املعدن األصفر يصعد بفعل تنامي املخاوف االقتصادية 
سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:

ارتفع�ت أسع�ار الذهب ألع�ى مستوى يف 
أكث�ر من سب�ع سن�وات، ام�س الثالثاء، 
بفعل تنامي املخاوف إزاء تراجع اقتصادي 
أعم�ق، ويف ظل تداب�ر ضخمة عى صعيد 

السيولة من جانب بنوك مركزية عاملية.
الفوري�ة  التعام�الت  يف  الذه�ب  ورب�ح 
لألوقي�ة  دوالرا   1724.72 إىل  باملئ�ة   0.6
)األونصة( بحل�ول الساعة 0804 بتوقيت 
جرينت�ش، بع�د أن الم�س أع�ى مستوى 
من�ذ نوفمرب/ ترشي�ن الثان�ي 2012 عند 
م�ن  ساب�ق  وق�ت  يف  دوالرا   1726.85
الجلس�ة. وصعدت العق�ود اآلجلة للذهب 

يف الواليات املتحدة 0.6 باملئة إىل 1772.20 
دوالرا.

وقال، مايكل مكارثي، كبر محلي السوق 
لدى يس.إم.يس ماركتس: ”املخاوف بشأن 
التوقعات االقتصادية عى وجه الخصوص 
تدع�م الذه�ب... والسيولة م�ن )مجلس 
االحتياط�ي االتح�ادي( إىل جان�ب خلفية 
من انخفاض أسعار الفائدة تجعل الذهب 

اقرتاحا أكثر جاذبية بكثر“.
لكن�ه ح�ذر م�ن أن�ه يف ظ�ل غي�اب أنباء 
جديدة، قد يك�ون هناك ”تراجع متوسط، 
إذ يعي�د املستثم�رون واملتعاملون تكوين 

مراكزهم“.

واتخذت العديد من الدول والبنوك املركزية 
تدابر مالية ونقدي�ة لدعم اقتصاداتها يف 

ظل تفيش فروس كورونا.
وأعلن البن�ك املركزي األمريكي عن حزمة 
تحفيز بقيمة 2.3 تريليون دوالر األسبوع 
املايض، بينم�ا اتف�ق وزراء مالية االتحاد 
األوروبي عى دعم اقتصادي بقيمة نصف 

تريليون يورو.
وبالنسب�ة للمع�ادن النفيس�ة األخ�رى، 
ارتف�ع البالديوم 1.9 باملئ�ة إىل 2231.61 
دوالرا لألوقي�ة. وربحت الفضة 0.6 باملئة 
إىل 15.54 دوالرا، وصعد البالتني 2.5 باملئة 

إىل 766.70 دوالرا.



بغداد/ الزوراء

التطبيعية  اللجنة  واصلت   

القدم  لكرة  العراقي  لالتحاد 

الدائرة  عرب  اجتماعاتها 

اياد  برئاسة  االلكرتونية 

االعضاء  وحضور  بنيان، 

وناقشت  العام،  واالمني  كافة، 

الكثري من املواضيع املطروحة، 

اآلتية،  بالفقرات  وخرجت 

االتحاد  رسالة  مع  تماشيا 

املتعلقة  )الفيفا(  الدويل 

واالجراءات  كورونا،  بجائحة 

قررت  ازاؤها،  عامليا  املتخذة 

استمرار  التطبيعية  اللجنة 

 30 اىل  العراقي  الدوري  تعليق 

ما  بانتظار   الجاري   نيسان 

ستسفر عنه االيام املقبلة، وما 

تحمل -ان شاء الله- من رفع 

الغمة عن بالدنا وشعبنا  هذه 

اشرتاك  عىل  واملوافقة  الحبيب 

القدم  بكرة  الوطني  منتخبنا 

املقبلة يف  اسيا  يف بطولة غرب 

 15 اىل   2 من  للمدة  االمارات 

وتشكيل   2021 الثاني  كانون 

لجنة ملراجعة وصياغة النظام 

العراقي  لالتحاد  االسايس 

واالتحادات الفرعية والروابط، 

و  رئيسا  بنيان  اياد  تتألف من 

واحمد  نائبا  كامل  شامل  د. 

عباس و د. رافد عبد االمري ود. 

حسني عيل  وحسني جبار و د. 

اكرم نعيم العطوان والحقوقي 

صالح املالكي وغيث عبد الغني 

مقررا وتؤكد اللجنة التطبيعية 

ان اجتماعاتها ومايصدر عنها 

االعالمية  الدائرة  عرب  يكون 

لالتحاد وهو مصدرها الرسمي 

الوحيد لالعالم .

اياد  اكد  اخرى  جهة  ومن 

بنيان، رئيس الهيئة التطبيعية 

القدم  لكرة  العراقي  لالتحاد 

وجماهرييتها  القدم  كرة  ان 

تكون  ان  اىل  تدعو  الواسعة، 

وتوافق  تناغم  عىل  مؤسستها 

وانسجام بالرؤى مع الرشيحة 

العريضة التي تمثلها .

القدم  كرة  ان  بنيان:  واضاف 

من  العريقة،  ومؤسستها 

والقوة  والرصاحة  الشجاعة 

طروحاتها  عن  تفصح  ان 

بشفافية ودون مواربة تدعوها 

او  العنوان  هذا  خلف  لالختباء 

عنها  ينوب  من  تخول  او  ذاك، 

بالترصيح او التلميح .

جاء ذلك ردا عىل ما تم تداوله 

من بيان  لالتحادات الرياضية 

تجديد  عدم  اىل  فيه  تدعو 

يف  الشباب  وزير  استيزار 

الكابينة الحكومية املقبلة. 

تربطنا  بالقول:  بنيان  وزاد 

بالسيد وزير الشباب والرياضة 

اساسها  متينة،  عالقة 

وعدم  والوضوح  الرصاحة 

املجاملة، اكدتها الفرتة املاضية 

من العمل املشرتك الذي أطرته 

عن  والنأي  العامة  املصلحة 

مثاال  وكان  االمور،  شخصنة 

واملحب  واملهني  العميل  للرجل 

لبلده ورياضته.

بغداد/ متابعة الزوراء
اإلسماعييل،  نادي  يف  الفنيني  تراقب عيون 
أحد املهاجمني البارزين يف الزمالك، أمال يف 
للموسم  استعدادا  خدماته،  عىل  الحصول 

املقبل.
إدارة  بمجلس  مسؤول  مصدر  وأكد 
اإلسماعييل أن ناديه يرتقب موقف املهاجم 

العب  كابونجو  كاسونجو  الكونغويل 
الزمالك تحسبا لضمه.

يسعى  اإلدارة  »مجلس  أن  املصدر  وأضاف 
لتدعيم صفوف الفريق مبكرا يف عدة مراكز 
وأهمها رأس الحربة والظهري األيرس وقلب 

الدفاع.«
العراقي همام طارق  الالعب   وعن موقف 

مع  آخر  موسم  عقده  يف  يتبقى  أنه  أكد 
النادي، مردفا: »نسعى لتمديد تعاقده وال 

نية للتخيل عنه«.
بالنادي  الكرة  مدير  املنياوي  صربي  وكان 
هذا  الدوري  بإلغاء  طالب  قد  اإلسماعييل 
املوسم »حفاظا عىل حياة الناس، التي تعد 

أهم من كرة قدم«.

بغداد/ الزوراء
تلقى املجلس االوملبي االسيوي مزيدا 
من االنباء املشجعة من اللجنة املنظمة 
الشاطئية  االسيوية  االلعاب  لدورة 
املقررة يف سانيا بالصني يف  السادسة 

نوفمرب املقبل.
ويف رسالة من نائب رئيس بلدية سانيا 
املدير  املسلم  حسني  إىل  جون  زهو 
أكد  االسيوي،  االوملبي  للمجلس  العام 
مقاطعة  يف  الواقعة  سانيا  مدينة  أن 
أي  تسجل  لم  االستوائية  هاينان 
حاالت جديدة لفريوس كورونا، كوفيد 

– 19 منذ أكثر من شهرين.
االلعاب  السادسة من  النسخة  وتقام 
 28 من  سانيا  يف  الشاطئية  االسيوية 
ديسمرب  من  السادس  حتى  نوفمرب 

 17 يف  منافسات  وتتضمن  املقبل، 
 45 من  رياضيني  بمشاركة  رياضة 

دولة آسيوية.
نائب  أيضا  وهو  جون،  زهو  وقال 
للدورة:  املنظمة  للجنة  العام  االمني 
االبالغ  يتم  لم   ،2012 فرباير   12 منذ 
سانيا،  يف  مؤكدة  عدوى  حاالت  عن 
واملريض االخري الذي شفي وخرج من 

املستشفى كان يف الثامن من مارس.
وتابع: حتى الثالث عرش من نيسان، 
بدون  حالة   29 عن  هاينان  أبلغت 
سانيا،  يف  حالة   18 منها  عوارض، 
الحجر  من  أصحابها  خرج  حالة   22
تزال سبع حاالت  ال  الصحي، يف حني 
 29 بني  ومن  الطبية.  املراقبة  تحت 
مريضا بدون عوارض، هناك 7 حاالت 

جاءت من الخارج.
وأضاف: ترسع اللجنة املنظمة لاللعاب 
عىل  منظمة،  بطريقة  االعداد  حاليا 
شاطئية  ألعابا  للجميع  تقدم  أن  أمل 

آسيوية عرصية وخرضاء ورائعة.
وشكر زهو املجلس االوملبي االسيوي 

عىل ثقته ودعمه املتواصلني.
للمجلس  العام  املدير  قال  جهته،  من 
إنها  املسلم:  حسني  االسيوي  االوملبي 
يتعلق  فيما  مشجعة  إضافية  أخبار 
نهاية  االسيوية يف  الشاطئية  بألعابنا 

العام.
االسيوي  االوملبي  املجلس  إن  وتابع:   
اللجنة  مع  منتظم  اتصال  عىل  كان 
الصينية  االوملبية  واللجنة  املنظمة 
ونحن  املاضية،  الثالثة  االشهر  يف 
متأثرون كثريا بالطريقة التي تعاملت 
بها السلطات مع تفيش كوفيد-19 يف 

مدينة سانيا ومقاطعة هاينان.
هناك  يزال  ال  أنه  نقدر  إننا  وأوضح: 
فيما  اجتيازه  يتعني  طويل  طريق 
يتعلق بالسيطرة عىل انتشار كوفيد-
صحة  الن  آسيا،  أنحاء  جميع  يف   19
هو  ورفاههم  وسالمتهم  رياضيينا 
ما  ذلك،  ومع  أهمية.  االكثر  العامل 
االلعاب  أن تستمر دورة  نأمل يف  زلنا 
مخطط  هو  كما  الشاطئية  االسيوية 
لها يف غضون سبعة أشهر. سنواصل 
املنظمة  اللجنة  مع  الوضع  مراقبة 
واللجنة االوملبية الصينية ومع جميع 
املناطق  يف  الوطنية  االوملبية  اللجان 

الجغرافية الخمس السيا.

رئيسية  سياحية  وجهة  سانيا  وتعد 
الصينية  هاينان  جزيرة  مقاطعة  يف 
بإسم  وتعرف  الصني،  بجنوب 
شواطئها  بسبب  الصني«  »هاواي 
الذهبية الطويلة، ومناخها االستوائي 

ومنتجعاتها الفاخرة.
وأطلق املجلس االوملبي االسيوي دورة 
عام  الشاطئية  االسيوية  االلعاب 
بايل  يف  االوىل  النسخة  فأقيمت   2008
العمانية  العاصمة  تلتها  باندونيسيا، 
مسقط يف 2010، ثم هايانغ الصينية 
يف  التايالندية  وفوكيت   ،2012 يف 
يف  بفيتنام  دانانغ  وأخريا   ،2014

.2016

والرياضات الـ 17 يف برنامج االلعاب 
أكواثلون  هي:  سانيا  يف  االسيوية 
املائية  الرياضات  )السباحة(، 
)السباحة يف املياه املفتوحة ومسابقة 
الشاطئية،  القوى  ألعاب  املاء(،  كرة 
سباقات  الرسيعة،  الزوارق  سباقات 
املصغرة،  السلة  كرة  التنني،  قارب 
التسلق الريايض، كرة اليد الشاطئية، 
الطائرة  الكرة  الشاطئية،  القدم  كرة 
فنون  الخشبية،  الكرة  الشاطئية، 
)املصارعة  النفس  عن  الدفاع 
الكابادي  والجوجيتسو(،  الشاطئية 
الرشاع،  االمواج،  ركوب  الشاطئية، 

تقبال والطريان الرشاعي.

بغداد/ متابعة الزوراء
املالعب  يف  واالدامة  الصيانة  اعمال  والرياضة،  الشباب  وزارة  تواصل 
شؤون  دائرة  مدير  املمتاز.وقال  الكرة  دوري  ملنافسات  تحضرياً  العراقية 
األقاليم واملحافظات يف الوزارة طالب املوسوي إن “مالكات الوزارة تواصل 
“امللعب  ان  الدويل”.وأضاف  البرصة  ملعب  يف  الثيل  وقص  االدامة  اعمال 
مباريات  الستقبال  جاهزاً  العراق،  يف  األخرى  املالعب  اغلب  مثل  اصبح 
التجوال”.كما  حظر  رفع  االزمة  خلية  قررت  حال  يف  املمتاز  الكرة  دوري 
زار مدير عام دائرة الشؤون الفنية والهندسية يف وزارة الشباب والرياضة 
نجم عبد الواحد موقع مرشوع ملعب االنبار الدويل وموقع مرشوع ملعب 
الرمادي لبحث امكانية استئناف العمل باملرشوعني بعد ان ابدت الرشكات 
موافقة  إستحصال  تم  انه  الواحد  عبد  العمل.واكد  بعودة  رغبتها  املنفذة 
خلية االزمة يف محافظة االنبار للسماح ملالكات الرشكات بالعمل يف املوقع 
مبدياً مالحظاته وتأكيداته عىل االلتزام بمعايري الصحة والسالمة يف ظل 
تفيش جائحة فايروس كورونا املستجد، كما تم خالل الزيارة تفقد سري 
الحالية  مراحله  يف  املرشوع  تنفيذ  فقرات  عىل  واالطالع  ميدانيا  االعمال 

واللقاء برئيس واعضاء دائرة املهندس املقيم وتوجيهم ملتابعة االعمال.

بغداد/ متابعة الزوراء
حسني  عيل  السابق  الدويل  اكد 
إمكانية  الثالثاء،  اليوم  رحيمة، 
اخرى ملمارسة كرة  عودته مرة 

القدم.
حاليا  يستقر  انه  رحيمة  وقال 
الدوحة  القطرية  العاصمة  يف 
كرة  ملمارسة  يعود  قد  ولكنه 

القدم.
واضاف، انه يشعر بروتني ممل 
قرارا  يتخذ  وربما  الدوحة،  يف 
بغداد  اىل  عائلته  مع  بالعودة 
وذلك سيجعله يعود لكرة القدم.

له  العودة  بوابة  ان  اىل  واشار 
احدى  او  الزوراء  نادي  ستكون 

فرق املحافظات االخرى.

احتاد الكرة يوافق على املشاركة يف بطولة غرب اسيا ويواصل تعليق الدوري 
بنيان ينفي وجود خالفات مع وزير الشباب

ادارة االمساعيلي املصري: مل نفرط خبدمات النجم همام طارق ملعب البصرة ينضم للمالعب 
اجلاهزة حتضرياً للدوري املمتاز

رحيمة : سأعود جمددا للمستطيل 
االخضر من بوابة الزوراء

االومليب االسيوي يتلقى أنباء مشجعة من منظمي االلعاب 
االسيوية الشاطئية

Wed       15      Apr    2020االربعاء       15     نيسان    2020 

التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل  كل  مألت  وإجتماعية  وإقتصاية  سياسية  تنظريات 
بعد  ما  العالم  قبل كورونا، وكيف سيكون هذا  للعالم  املختصني  برؤية  تتعلق  اإلجتماعي، 

كورونا؟
  وال تنفك يف الحديث عنها عىل الدوام، وهنا يستحرضني قول الرئيس الصيني يش جني بينغ: 
)إن عاملًا قبل كورونا لن يكون مثل عالم ما بعد كورونا(، قد يتفق األغلب معه، لكن بالتأكيد 
ليس عىل كل يشء، كونه يتحدث برؤية سياسية وإقتصادية بعيد عن املجتمع واملفاصل املهمة 

األخرى كـ الرياضة واألرسة، وهو ما نسعى للحديث عنه والتطرق إليه عرب هذه السطور.
الريايض يف  النشاط  إذ إن توقف  العالم لن يعود كما كان قبل كورونا،  أن  أؤكد مرة أخرى 
مختلف األلعاب ألقى بـ ظالله عىل إقتصاديات األندية العاملية املحرتفة وسوق الالعبني من 
ناحية العقود والرواتب، فالرياضيون بشكل عام والعبو كرة القدم تحديداً،ال سيما املحرتف 
عن  فضالً  فيفا،  الـ  قرار  عىل  عطفاً  رواتبهم  تخفيض  عن  أخر  بـ  أو  بشكل  أعلنوا  منهم 
الفاعل  دورهم  تماماً  يَّعون  مبادرات مجتمعية وتربعات عدة، كونهم  بـ  قيام كثري منهم 
وجه  عىل  األزمات  أوقات  ويف  عام  بشكل  تفاعلهم  وغياب  مشهورين  نجوم  كـ  مجتمعياً 
التحديد يمثل سقطة بالنسبة لهم، وال أحتاج هنا لذكر إسم هذا النجم أو ذاك، لكن أشري إىل 
الفاعل لالعبني واألندية كونهم األكثر تسليطاً لألضواء،  أهمية املشاركة املجتمعية والدور 
املبادرات  من  الرغم  عىل  ظاملة  املقارنة  فستكون  وبينهم  العبينا  بني  لنقارن  ُعدنا  ما  وإذا 
التي أسهم فيها هذا النجم أو ذاك، وأقصد هنا نجومنا املحليون إذ إن الفرق شاسع مقارنة 
الذي  وتفاعلهم  وآخر،  املتداولة بني حني  أخبارهم  نتابع  الخارج، عندما  وأندية  مع العبي 
. التساؤالت الذي تتبادر إىل الذهن وممكن طرحها للنقاش  نستشف منه الدروس والـ ِعربَّ
هنا هي: هل ما قام به هؤالء النجوم من واجبات ومبادرات ينطلق من مبدأ إنساني وأخالقي 
ثقافة مجتمعية  فيها وينصهر من خاللها وفق  يعيش  التي  الحاضنة  البيئة  أن  أم  ذاتي؟ 
تستند عىل قيم ومبادئ ُتحتم عليه املبادرة واملشاركة الفاعلة دون توجيه؟ هل إن السلوك 
دورهم  لهم  النجوم  إن وكالء  أم  االجتماعية؟،  الحياة  يف  إندماجهم  لنا  يكشف  لهم  املعتاد 
املؤثر يف الدفع بنجومهم ملشاطرة املجتمع والوقوف معه يف مختلف الظروف اإلنسانية؟. قد 
تكون هذه التساؤالت جميعها أو أحدها هي السبب، لكنها بالتأكيد تعكس لنا مدى ضعف 
هذا الجانب لدينا محلياً عىل الرغم من قناعتنا أن عقود العبينا ومحرتفينا ال يمكن أيضاً 
مقارنتها بالدخل املادي ألحد هؤالء النجوم، إال أننا نركز هنا عىل ندرة املسؤولية اإلجتماعية 
لدى العبينا قياساً بنجوم الخارج يف مختلف القارات، واإلتكال عىل الدعم الحكومي الذي ُيعد 

ضعيفاً هو األخر يف األزمة الراهنة.
الكايف  باإلهتمام  تحظ  لم  لكنها  بعضها  ظهرت  وأن  حتى  تذكر،  تكاد  ال  املحلية  مبادراتنا 
من  املتعففة  للعوائل  األساسية  اإلحتياجات  توفري  منها  الهدف  لديمومتها،  الالزم  والدعم 
دواء وغذاء ومستلزمات يومية، أما األغلب األعم فما زال يغط يف سبات عميق يؤكد عىل أن 
املسؤولية اإلجتماعية لنجومنا ما زالت حتى اآلن خارج الخدمة يف مثل هذه الظروف، لذا 
علينا أن نعي أهمية املسؤولية االجتماعية واألعمال التطوعية يف األندية وتفعيلها، وهذا لن 
يتأتى ذلك إال بإلزام األندية يف القانون الجديد الخاص بها وربطها مبارشة باسرتاتيجية عمل 
األندية، شأنها شأن بقية األنشطة والفعاليات، فضالً عن إحتساب النقاط يف تصنيف هذه 

األندية وفق األكثر مشاركة واألميز تفاعالً مع املجتمع.

ُن أْم ُهْم؟أُيُهْم  نحَ
أحسحَُن عحَمحَال؟

د.موفق عبد الوهاب

بغداد/ متابعة الزوراء
خرست والدة الجناح األمريكي - الدومينيكي كارل أنطوني تاونز، جاكلني كروز  املعركة 
يف  تيمربوولف  فريق  أعلن  حسبما  ألسابيع،  استمر  رصاع  بعد  كورونا،  فريوس  أمام 
تجاه  للغاية  شاكرين  »نحن  للنادي:  بيان  االجتماعية.وقال  الشبكات  عىل  مينيسوتا 
األطباء  نشكر  للغاية.  الصعب  الوقت  هذا  خالل  تلقيناها  التي  والدعم  الحب  عالمات 
باملركز الوطني بني بريسربيتيان ومركز »جي اف كي« الطبي، الذين حاربوا ألجل جاكي 
يوما تلو اآلخر«.وانضم العديد من العبي كرة السلة حول العالم يف نعي أم كارل أنطوني، 

مثل العب شيكاغو بولز، زاش ال فاين.

كورونا ينهي حياة والدة العب السلة 
كارل أنطوني



ق�ال غابريي�ي غرافينا رئيس االتح�اد اإليطايل 
لك�رة الق�دم إن مؤسس�ته تأم�ل يف اخض�اع 
الالعبني للفحوص للكشف عن فريوس كورونا 
يف بداي�ة أيار/ماي�و املقب�ل م�ن أج�ل االع�داد 
الستئناف مباريات املوسم املتوقفة منذ أكثر من 

شهر كامل بسبب الفريوس.
وتتخب�ط األندية اإليطالية منذ أس�ابيع بمعضلة 
استئناف منافسات كرة القدم، وذلك يف ظل استمرار 
تفيش “كوفيد19-” الذي فرض عىل اإليطاليني العزل 
الكام�ل بعد الخس�ائر الكب�رية يف االرواح، حيث 
وصل عدد الوفيات اىل قرابة عرشين ألفاً 
من أصل أكث�ر من 150 ألف 

إصابة.
طويل�ة،  ولف�رة 
معس�كر  كان 
ف�ض  ر
ف  س�تئنا ال ا
يف  مس�يطراً 
إحدى  إيطالي�ا، 
تأثراً  الدول  أكثر 
بالفريوس لجهة 

عدد الوفيات.
ماس�يمو  واعترب 
تش�يلينو رئي�س 
بريش�يا  ن�ادي 
أّن  املايض،  الشهر 
انته�ى”  “املوس�م 
يج�ب  يشء  و”كل 
املوس�م  اىل  يؤج�ل  أن 
“كوفيد- بسبب  املقبل” 

ب��  ش�بهه  ال�ذي   ”19
“الطاعون”.

ومن املؤيدين لتعليق املوس�م 
بش�كل نهائ�ي، بع�ض أندي�ة 
املناطق األكثر تأثراً بالفريوس 
ع�ىل غ�رار بريش�يا، وفريقي 
ميالن�و وتورينو، لك�ن أيضاً 
بالهب�وط  مه�ددة  أندي�ة 
ع�ىل  الثاني�ة،  الدرج�ة  إىل 
وس�مبدوريا  جن�وى  غرار 

وتورينو.
يف املقاب�ل، يقود مجموعة 
باس�تئناف  املطالب�ني 
لوتيتو  كالودي�و  الدوري، 
التس�يو،  ن�ادي  رئي�س 

وصيف الدوري بفارق نقطة عن يوفنتوس املتصدر وحامل اللقب.
وقب�ل 12 جولة من نهاية املوس�م توقف�ت مباري�ات دوري الدرجة األوىل 
اإليط�ايل لك�رة القدم يف التاس�ع من آذار/مارس املايض بس�بب اس�تمرار 
تفيش الفريوس وحتى اآلن لم يتضح بعد موعد لعودة النش�اط الريايض يف 

البالد أو إلغاء املوسم بأكمله يف ظل استمرار األزمة.
وقال غرافينا لش�بكة س�كاي س�بورتس اإليطالية إنه ال يزال عاقداً العزم 
عىل اس�تكمال بقية مباريات املوسم املحي بغض النظر عن املدة املطلوبة 

لذلك.
وأض�اف ع�ن ذل�ك “بمجرد تحس�ن الظ�روف س�نكمل مباريات موس�م 

البطولة”.
وأردف قائ�اًل: “قريباً س�نعقد اجتماعاً وس�نضع الخطوات التي س�نعلن 
عنها الحقاً. س�نبدأ، وهذا ما نتمناه، يف بداية شهر مايو يف فحص الالعبني 

لضمان خلوهم من املرض ومن ثم يمكن أن تنطلق التدريبات بعد ذلك.
“هل سنلعب خالل الصيف؟ ليس لدينا سقف زمني لكن الخطة هي اكمال 

موسم البطولة.” 
لك�ن الربوفيس�ور جوفان�ي ريزا، رئيس قس�م األمراض املعدي�ة يف املعهد 
اإليط�ايل الع�ايل للصحة، ق�ال إّنه ش�خصياً “ال يحبذ” اس�تئناف الدوري، 
مضيفاً خ�الل املؤتمر الصح�ايف اليومي للدفاع املدني بش�أن مس�تجدات 
تف�يش فريوس كورونا يف البالد: “من الواضح أّن األمر مروك للسياس�ة يف 
مس�ألة اتخاذ الق�رار، لكنها رياضة )كرة القدم( تنط�وي عىل احتكاكات 

ويمكن أن تنطوي هذه االحتكاكات عىل خطر معني بانتقال العدوى”.
وتابع: “لقد س�معت أّن البعض يقرح مراقبة أكثر رصامة، مع اختبارات 
متك�ررة لالعبني، لكن بص�دق، هذه فرضية تبدو بعي�دة عن الواقع بعض 
اليشء بالنس�بة يل، إىل جانب ذلك، ش�هر أيار/مايو أصبح عىل األبواب، إذا 
أردت اليوم أن أعطي رأياً فنياً، فلن أكون مع الفكرة )اس�تئناف املوس�م(، 
لك�ن بعد الذي قلته، ف�إّن القرار يف نهاي�ة املطاف يعود اىل السياس�يني”، 

معترباً أّن ما أدىل به هو “رأي شخيص”.
وعارضت عدة فرق اس�تئناف البطولة ومنها بريشيا الذي هّدد بعدم نزول 

أرض امللعب لخوض أي مواجهة.
وش�جب رئيس ن�ادي توروينو أوربانو كايرواالس�تئناف به�ذه الطريقة، 
معترباً أّن “اس�تئناف البطولة يف نهاية أيار/مايو أمر مستحيل. يف الوضع 

الحايل، ال معنى للتفكري باللعب بعد شهر ونصف من اآلن”.
وخالفاً لرد فعل تورينو، أوضح التس�يو أمله باس�تئناف ال�دوري مطالباً 

بتنحية الخالفات جانباً.

رأى مدرب سمبدوريا املخرضم كالوديو رانيريي أن أي قرار يتخذ بشأن 
استئناف الدوري اإليطايل لكرة القدم من عدمه، سيجلب الفوىض.

كم�ا اعت�رب أّن الف�وىض الت�ي تح�دث عنه�ا ال تتهّدد فحس�ب فريقه 
سمبدوريا الذي كان األكثر تأثراً بفريوس كورونا يف “Serie A” بإصابة 

ستة من العبيه، وإنما أيضاً ستمّس بقية الفرق األخرى.
وأك�د رانيريي يف مقابلة م�ع “راديو أنكيو س�بورت” املحي أن جميع 
العبي�ه الس�تة “ تعاف�وا. تأثرن�ا كثريا بخ�رب إصابتهم. كن�ت أتحدث 
معه�م من فرة اىل أخرى، وبفضل الرعاي�ة اإللهية، كانوا أقوياء بدنيا 

وذهنيا”.
وعن الجدل القائم حاليا بشأن استئناف املوسم من عدمه يف ظل تفيش 
“كوفيد19-” يف إيطاليا حيث بلغ عدد الوفيات فيها قرابة عرشين ألفا 
م�ن أصل أكثر من 150 ألف إصابة، رأى راني�ريي أنه يجب ترك القرار 

“ملن يتحمل املسؤولية”.
ووس�ط الحديث عن معاودة التمارين يف أوائل الش�هر املقبل برشط أن 
يخضع الالعبون لفحص كورونا بحس�ب ما أفاد رئيس االتحاد املحي 
للعبة غابرييي غرافينا، مع وضع أواخر الشهر املقبل أو أوائل حزيران/

يونيو من قبل بعض وس�ائل اإلعالم كموعد محتمل الستئناف الدوري، 
رأى رانيريي أن “الالعبني مثل سيارات الفورموال وان، هل باستطاعتنا 
أن نضغط عليهم اىل أقىص حد؟ هل ش�هر من التحضري سيكون كافيا 

لخوض ثالث مباريات يف األسبوع؟”.
واعت�رب أن�ه يف حال اتخ�ذ القرار باالس�تئناف: “يجب ربما أن ُيس�َمح 
بإجراء خمس�ة تبدي�الت، وإذا لم يحص�ل هذا األمر س�نضع الالعبني 
تحت ضغط هائل، السيما أولئك الذين أصيبوا بالفريوس”، يف إشارة اىل 
العبي�ه مانولو غابياديني، الغامبي عمر كويل، الس�ويدي ألبني إيكدال، 

أنتونيو ال غومينا، النرويجي مورتن ثورسبي وفابيو ديباويل.
وتابع: “يف كافة األحوال، بالنس�بة يل س�تكون بطولة مش�وهة بسبب 
االضط�راب الذي حصل يف االنتظام املعتاد، لكني أعتقد أنه من الصائب 
اللعب من أجل الفوز بلقب الدوري وتجنب الهبوط )اىل الدرجة الثانية(، 

إذا كان علينا )كأندية( فعل ذلك”.
وأش�ار اىل أن رئيس النادي ماسيمو فرييرو: “لم يخربنا قط أنه يرغب 
بإيقاف املوسم نهائيا، لكنه يفكر بصحة الشبان. إنه ينتظر القرار من 
فوق )االتحاد(. أي قرار س�يجلب الفوىض، س�يكون هناك دائما بعض 

االمتعاض”.
ورأى أنه من األفضل ترك هذه املس�ألة الحساس�ة “ألولئك الذين يجب 
أن يتحملوا هذه املسؤولية”، متطرقا اىل االقراح الذي تقدم به الرئيس 
التنفيذي الحايل ملونزا والسابق مليالن أدريانو غالياني بأن يؤجل املوسم 
املقبل لبداية 2021 افس�احا باملجال إلكمال املوسم الحايل، قائال: “إنه 

ليس باالقراح اليسء، وغالياني من املدراء العظماء”.

قلل الفرن�يس بول بوجبا، متوس�ط 
م�ن  يونايت�د،  مانشس�ر  مي�دان 
االنتقادات التي تع�رض لها من قبل 
جرايم سونيس، أس�طورة ليفربول، 
بعدما حرص األخري عىل انتقاد النجم 

الفرنيس كثريًا يف السنوات األخرية.
واعتادت الجماهري عىل انتظار انتقاد 
س�ونيس لبوجب�ا، عق�ب كل مباراة 
يخوضها، ليأتي الرد أخريًا من النجم 
الفرنيس بحس�ب م�ا نقلت صحيفة 

“مريور” الربيطانية.

وق�ال بوجبا عن س�ونيس: “لم أكن 
األس�اس )س�ونيس(،  أعرف�ه م�ن 
سمعت بأنه كان العًبا عظيًما وأمور 
من ه�ذا القبيل، كنت أع�رف وجهه 

ولكني لم أكن أعرف اسمه”.
وأض�اف: “كم�ا قلت، أنا لس�ت من 
األش�خاص الذين يتابعون كثريًا أراء 
الخرباء، أش�اهد الكثري من مباريات 
ك�رة الق�دم، ولكن�ي ال أش�اهد م�ا 
بعده�ا لالس�تماع ألمور مث�ل: ملاذا 
فعل�وا ذلك؟ أح�ب الركي�ز عىل كرة 

القدم وفقط”.
يذك�ر أن االنتق�اد األخ�ري م�ن قبل 
سونيس تجاه بوجبا قال من خالله: 
“ب�ول يملك كل يشء كي يكون من 
العب�ي القمة، إال أن س�لوكه تجاه 
اللعبة عك�يس تماًم�ا، فهو يدخل 
املب�اراة ويف ذهن�ه أن�ه يرغ�ب يف 
إظهار للجميع ك�م هو ذكي وأنه 
نجم العرض، أما أنا فكان تفكريي 
هو العمل بقوة أكثر من خصمي، 

وانتظار النتيجة”.

ف�رض االع�الن الص�ادر أول أم�س 
اإلثنني عن الرئيس الفرنيس إيمانويل 
ماك�رون بتمدي�د الحج�ر حتى 11 
أيار/ماي�و وحظر جميع التجمعات 
العام�ة حتى منتص�ف تموز/يوليو 
يف كلمة متلفزة حول انتشار فريوس 
كورونا املستجد، فرضيتي استئناف 
الدوري املحي لكرة القدم يف منتصف 
أق�رب  وق�ت  يف  أو  تموز/يولي�و، 
لك�ن خل�ف أب�واب موص�دة بغياب 
الجمهور.وم�ن املؤك�د أن الفرضية 
الثاني�ة الت�ي س�بق لرابط�ة دوري 
املحرفني أن رجحتها يف بداية تفيش 
فريوس “كوفيد19-” يف أوروبا، هي 
أقل رضراً عىل األندية التي ستتمكن 
م�ن تحصي�ل أم�وال حق�وق النقل 
التلفزيون�ي املجمدة حالي�اً من قبل 
الناقلة.لكنه�ا ل�ن تلقى  ال�رشكات 
بطبيعة الحال استحسان املشجعني 
يف  الفرضي�ة  ه�ذه  انتق�دوا  الذي�ن 

بي�ان مش�رك موقع م�ن قبل 
منهم.ويمك�ن  مجموع�ة   45
للفاعل�ني يف اللعب�ة، الذين ما 
زالوا مصممني يف الغالب عىل 
إنه�اء املوس�م، أن يحقق�وا 
رغبته�م يف حال ُرِفَع الحجر 
يف 11 أيار/ماي�و.يف الواقع، 
لقد توقع�وا، وفقا ملصادر 
املوس�م  إنه�اء  مطلع�ة، 
تموز/يولي�و”،  “أواخ�ر 
مما يس�مح ببدء املوسم 
آب/  23 يف  الجدي�د 

أغسطس، مع ترك بضعة 
أس�ابيع من أج�ل امللحق 

الذي يح�دد هوية الهابط 
اىل الدرجة الثانية والصاعد 

اىل األوىل، وإنهاء املس�ابقتني 
القاريت�ني )دوري أبط�ال أوروبا 

ويوروبا ليغ(.وضم�ن التوجه ذاته، 
هن�اك إمكاني�ة لتأخ�ري اس�تئناف 

املوسم 
حت�ى 
منتص�ف 

/ ن ا ي�ر حز
يوني�و ع�ىل أقىص 
تقدي�ر، لكن من أجل 
استكمال املراحل العرش 
املتبقية من “ليغ 1”، يجب 
أن تقام مرحلتان كل أس�بوع.وإذا 
اعتباراً  التماري�ن  س�مح بمعاودة 
م�ن 11 أيار/ماي�و، أي موعد رفع 
الحجر الذي “لن يكون ممكنا إال إذا 
اس�تمرينا يف التح�ي بالحس املدني 

القواع�د  واح�رام  واملس�ؤولية 
املفروض�ة وإذا واص�ل انتش�ار 
الفريوس فعليا تباطؤه” بحسب 

ما ش�دد ماك�رون، فس�يكون 
أم�ام الالعب�ني بالت�ايل أربعة 

أس�ابيع عىل األق�ل من أجل 
استعادة لياقتهم البدنية.

AFC / متابعة الزوراء
يحتفل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بأبطال 
الطواق�م الطبية الذي يواصل�ون املخاطرة 
بحياته�م، ويعملون عىل مدار النهار والليل 
من أجل مواجهة انتش�ار فايروس كورونا 

املستجد )كوفيد19-(.
يأت�ي ذلك من خ�الل الحلق�ة الخاصة من 
حملة # إيقاف سلس�لة املرض التي أطلقها 
االتح�اد اآلس�يوي لك�رة الق�دم، والهادفة 
لتحقي�ق التأث�ري اإليجابي م�ن خالل نرش 
رسالة األمل والوحدة، ضمن جهود التوعية 
العام�ة وتش�جيع الناس من كاف�ة أرجاء 
العالم عىل القيام بدورهم يف إيقاف انتشار 

فايروس كورنا املستجد )كوفيد19-(.
وق�ام االتح�اد االتح�اد اآلس�يوي بإطالق 
حملة إيقاف سلس�لة املرض، عرب هاشتاغ 
تحم�ل  والت�ي   )  )  BreakTheChain#
رس�الة التضامن يف هذه الظ�روف، وكذلك 
الت�ي  العام�ة  الصح�ة  لقواع�د  الروي�ج 
وضعته�ا منظمة الصح�ة العاملية، خاصة 
البق�اء يف املن�ازل وممارس�ة  م�ن خ�الل 
إج�راءات النظاف�ة والتعقي�م، والتأكد من 
ترك مس�احة مع اآلخري�ن، وكذلك احرام 
قواعد العزل الش�خيص. وق�د حظيت هذه 
الحملة باهتمام ومتابعة وإش�ادة من قبل 

االتحادات الوطنية األعضاء.
وبعد مرور أسبوعني عىل إطالق هذه الحملة، 
بادر أكثر من 100 نجماً وشخصية من أبرز 
وجوه كرة القدم يف قارة آس�يا، للمش�اركة 
فيه�ا، وتأكيد دعمهم ل�كل الجهود املبذولة 

إليقاف سلسة مرض كورونا.
وتأت�ي ه�ذه الحلق�ة، بعدم�ا أش�اد معايل 
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس 

االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم بمس�اهمات 
العامل�ني يف مج�ال الصحة يف كاف�ة أرجاء 
العالم.وق�ال رئيس االتحاد اآلس�يوي لكرة 
الق�دم: “يف ه�ذه األوقات التي يس�ود فيها 
ع�دم اليق�ني، نح�ن نتطل�ع إىل العاملني يف 
مج�ال الصحة أكثر من أي وقت مىض، وأنا 
فخور جداً بما يق�وم به العاملون يف مجال 
الصحة واألطب�اء واملمرضون والعاملون يف 
مج�ال اإلس�عاف، حيث يتفان�ون من أجل 

إنقاذ حياة اآلخرين”.
وأضاف: “يف كرة القدم، نحن معتادون عىل 
كلمات مثل األبط�ال والنجوم، ولكن يف هذا 
الوقت فإن األبطال والنجوم الحقيقيني هم 
من يعملون دون تعب أو كلل من أجل إنقاذ 
ومعالج�ة مجتمعاته�م وحماي�ة بلدانهم، 
وه�م  الحقيقي�ون،  األبط�ال  ه�م  ه�ؤالء 

يستحقون امتناننا”.
الوب�اء  وس�اهمت يف ع�الج م�رىض ه�ذا 
الدكتورة زهرة هاراتيان املسؤولة الطبية يف 

االتحاد اآلس�يوي لكرة القدو ومديرة مركز 
التميز الطبي يف االتحادين الدويل واآلسيوي 
لك�رة الق�دم، والتي تعمل يف مستش�فى يف 
مركز الطب�ي الريايض يف إيران، الذي تحول 
إىل مستشفى ميداني مجهز ب�3,000 رسير 
من أجل معالج�ة مرىض كورونا، حتى بعد 

تشخصيص إصابة والدها باملرض.
وقال الدكتورة هاراتيان: “ال أستطيع زيارة 
وال�دي، ولكنن�ي أتواصل معه عرب وس�ائل 
االتصال الحديثة، وأنا ش�خصياً عانيت من 
أع�راض وخضع�ت للحج�ر ولكنن�ي عدت 
للعمل مبارشة بعدما جاءت نتيجة فحيص 
س�لبية”.وأضافت: “أنا وزمالئي قمنا بكل 
ما بوسعنا ملواجهة هذا الفايروس، ويف ذات 
الوق�ت قمنا بإطالق حملة # كرة القدم_1_
كورون�ا0  حيث نعمل مع العب�ي كرة قدم 
مش�هورين ونق�دم النصائ�ح للناس حول 
العناي�ة بصحتهم، ونش�دد لهم عىل أهمية 

البقاء يف املنازل.

وأوضح�ت: “نحن كفريق طب�ي نعمل معاً 
كفري�ق لك�رة الق�دم، ونح�اول م�ا كل ما 
بوس�عنا م�ن أج�ل مكافح�ة كوفي�د19-، 
الناس يف كافة أرجاء العالم تساندنا وتصي 

لنا كي نحقق النرص، ويجب أال نخذلهم”.
يف املقاب�ل ناش�د الدكت�ور اري�ا روي م�ن 
الهن�د، وال�ذي يعم�ل يف مركز باتاتش�اريا 
لعالج العظام واألبح�اث، الجميع بااللتزام 

بالقواعد التي ضعتها الحكومات.
وقال الدكت�ور روي: “التح�دي األكرب الذي 
نواجهه هو قلة املعلوم�ات عن العدو الذي 
نواجهه، الهند بلد متع�دد الثقافات ويضم 
عدد س�كان كبري ج�داً، وم�ن الصعب عىل 
الناس أن يتفهموا املوقف، يجب عىل الجميع 
االلتزام نصائح الحكوم�ة والبقاء يف املنزل 
من أجل كرس سلس�لة انتشار املرض، حتى 
نحق�ق الفوز”.وقالت الدكت�ورة بريناديت 
فيالس�كو م�ن الفلبني، املنس�قة الطبية يف 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم: “هنالك الكثري 
م�ن العوئق الت�ي تواجهنا، ولك�ن الجميع 
يعملون مع�اً من أجل مكافحة هذه الوباء، 
ال نس�تطيع القي�ام بذل�ك لوحدن�ا، وهذه 
ليس�ت معضلة يواجهها العاملون يف مجال 
الصحة لوحدهم، لهذا يتوجب عىل الجميع 

البقاء يف منازلهم”.
وأضاف�ت: “يتوج�ب ع�ىل الذي�ن يعان�ون 
م�ن أعراض فايروس كورون�ا أن يتواصلوا 
م�ع أرق�ام الط�وارئ م�ن أج�ل الحصول 
ع�ىل النصائ�ح، ك�ي يتعرف�وا ع�ىل أماكن 
املستشفيات املخصصة الس�تقبال املرىض 
املش�تبه بإصابتهم أو املرىض الذين جاءت 
نتيجته�م إيجابي�ة، ألن ه�ذا يس�اعد عىل 

تقليل انتشار الفايروس”.

كما تحدثت العقيد الدكتورة ريما الحوسني، 
مديرة الخدمات الطبية يف رشطة أبو ظبي، 
ع�ن تجربته�ا يف فحص امل�رىض ومواجهة 

هذا الوباء.
وقالت: “عندما نرت�دي مالبس الحماية، ال 
نس�تطيع التنفس بش�كل طبيعي وأحياناً 
نشعر بالضيق، وهذا يتسبب بالصداع، هذا 
األمر ليس س�هالً وغري مريح عىل اإلطالق، 
وأنا أحتاج للعناية بأطفايل، ويف ذات الوقت 
يتوجب عي اتخاذ إجراءآت وقائية إضافية 

لحمايتهم وحماية نفيس”.
الن�اس  ع�ىل  “يج�ب  بالق�ول:  وأردف�ت 
الطب�ي،  القط�اع  لنصائ�ح  يس�تمعوا  أن 
ويس�اعدونا م�ن خ�الل البق�اء يف املنازل، 
وإبقاء مس�افات مع اآلخري�ن واملحافظة 
ت�درك  ال  الن�اس  أنفس�هم،  نظاف�ة  ع�ىل 
حجم املش�كلة، أرجو منكم أن تس�اعدونا 
وتس�اعدوا الحكومات، العالم يمر بأوقات 
صعب�ة، ويجب عىل الن�اس أال يزيدوا األمر 
تعقيداً ويساعدونا عىل كرس سلسلة انتشار 

املرض وإيقاف جائحة كوفيد19-.”
وق�ال الربوفيس�ور يونغ ش�و هانغ رئيس 
قس�م العظ�ام والكس�ور يف كلي�ة الط�ب 
بالجامع�ة الصيني�ة لهونغ كون�غ: “لدينا 
العبي ك�رة قدم يعرف�ون ع�ن كوفيد19- 
مث�ل بقية الناس من خالل وس�ائل التعليم 
االلكروني�ة، ومن الرضوري عىل الناس أن 
يتفهم�وا أهمية البقاء يف املن�زل واملواظبة 

عىل غسل أيديهم”.
وتابع: “سلوك العبي كرة القدم له تأثري كبري 
عىل املجتمع، ومن الرائع مشاهدة مشاركة 
عدد كبري من الالعبني يف حملة كرس سلسلة 

املرض لنرش رسائل التوعية.”

          

7الرياضي
العبو آرسنال يرفضون ختفيض رواتبهم

أنباء إصابة دالغليش بكورونا صدمت 
جنوم ليفربول

اعالم الكرتوني االحتاد اآلسيوي حيتفل بأبطال الصحة يف حلقة خاصة من محلة كسر سلسلة املرض

رانيريي: استئناف النشاط الكروي يساوي الفوضى

رف�ض العبو نادي آرس�نال مقرحاً م�ن إدارة النادي بتخفيض 
رواِتبهم بنسبة %12.5، وذلك يف الفرة من نيسان/ إبريل 2020 

وحتى آيار / مايو 2021.
واقرحت إدارة الغانرز إعادة املبالغ كاملة لالعبني، يف حال نجاح 
الفري�ق يف التأهل إىل دوري أبطال أوروب�ا، وهو األمر الذي يبدو 
ُمستبعداً يف ظل تراجع النتائج. وذكرت تقاريُر أن نجوم آرسنال 
أبدو استياَءهم من طريقة تعامل اإلدارة ودخولِها يف مفاوضات 
ب�رشوط يصُعب تنفيُذها، األمر الذي قد يؤدي إىل تقديم عدد من 
الالعبني لطلبات انتقال.وُيعاني آرس�نال من أزمة مالية بس�بب 
ارتفاع رواتب الالعبني وعدم مقدرة الفريق املنافسة عىل األلقاب 

أو الظهور يف البطولة األوروبية األكرب.

ق�ال يورغن كلوب م�درب ليفربول متصدر ال�دوري اإلنكليزي 
املمتاز إن أنباء إصابة أسطورة النادي كيني دالغليش بفريوس 
كورونا املس�تجد كانت بمثابة صدمة كب�رية لالعبني والجهاز 
الفني.وج�اءت نتيجة فح�وص دالغليش )69 عام�اً( إيجابية 
لفريوس كورونا األسبوع املايض بعد دخوله املستشفى بسبب 
عدوى. واحتاج دالغليش إىل تناول مضادات حيوية وريدية لكن 

لم تظهر عليه أي أعراض وعاد ملنزله يف بداية األسبوع الحايل.
وأبل�غ كل�وب موق�ع ليفرب�ول عىل اإلنرن�ت: “كان�ت صدمة 
حقيقي�ة منذ ثالثة أيام عندما س�معت ألول م�رة هذه األنباء. 
وصل�ت رس�الة إىل الالعب�ني يف مجموعتن�ا ع�ىل “وات�س آب” 
وكان الجميع يف ذهول. ش�عورك عندما تعرف ش�خصاً أصيب 
بالف�ريوس مختل�ف تماماً”.وأض�اف: “كلن�ا نع�رف أن ه�ذا 
املرض املروع يس�بب صداعاً حول العالم، لكنها كانت أول مرة 
بالنس�بة ألغلبنا يكون هناك صلة شخصية لهذه الدرجة بأحد 
املصابني”.وتم تعليق منافسات الدوري اإلنكليزي املمتاز ألجل 
غري مس�مى بس�بب جائحة كوفيد19- يف الوق�ت الذي تفرض 

فيه اململكة املتحدة عزالً شامالً الحتواء انتشار الفريوس.

االحتاد اإليطالي خيطط لفحص الالعبني وامتام املوسم بوجبا يقلل من أسطورة ليفربول

الدوري الفرنسي ... االستئناف 
يف الصيف أو غياب اجلمهور

Wed 15 Apr 2020االربعاء - 15 نيسان 2020
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شبكة سي ان ان توجه انتقادات شديدة للرئيس األميركي

واشنطن/ميدل ايست اونالين:
 يواجه الرئيس األمريكي دونالد ترامب انتقادات 
ششديدة بسشبب إدارتشه ألزمشة تفشي فريوس 
كورونا وهو الذي قال حني ظهر الفريوس ألول 
مشرة يف الصني يف نهايشة العام املايض وانترش يف 

العديد من دول العالم إن كورونا ال يخيفنا.
واتهمت وسشائل إعالم أمريكية ترامب وإدارته 
يف  للفشريوس  الواسشع  التفشي  يف  بالتسشبب 
الواليشات املتحدة وتصدر البشالد قائمة الوفيات 

بكورونا بأكثر من 22 ألف وفاة.
وقالشت ششبكة ‘يس إن إن’ األمريكية اول امس 
اإلثنني، إن ترامب فشل يف إدارة جائحة كورونا 
وإن الواليشات املتحشدة ال تشزال تفتقشر حتى إىل 
خطة أساسشية للسشيطرة عىل الوبشاء وإعادة 

تنشيط االقتصاد.
وحسشب إحصاءات رسشمية، يلقى 62 شخصا 
حتفهم يف الواليات املتحدة من أصل كل مليون، 
فيما قدرت جامعة ‘جون هوبكنز’ عدد الوفيات 
يف كل مشن هونغ كونغ واليابشان وتايوان بوفاة 
واحشدة لكل مليون ششخص ويف الصني وكوريا 

الجنوبية وسنغافورة بش5 وفيات لكل مليون.
واعتشرت ‘يس ان ان’ أن ترامشب لم يكن الوحيد 
الشذي فششل يف إدارة أزمة كورونشا، الفتة إىل أّن 
العديشد من الشدول األوروبية كانت عشىل النهج 

ذاته.
وسشجلت الواليات املتحدة حتشى عرص االثنني، 
أكثر من نصف مليون إصابشة بكورونا. وحتى 
ظهشر االثنني، تجاوز عدد مصابي كورونا حول 
العالشم مليونا و864 ألفا، تشويف منهم أكثر من 

115 ألفا، فيما تعاىف أكثر من 433 ألفا.
وقال مسشؤول طبشي أمريكي كبشري االثنني، إن 
تفشي فشريوس كورونا املسشتجد قشد يصل إىل 
الذروة يف الواليات املتحدة هذا األسشبوع، مشريا 

إىل عالمات استقرار يف أنحاء البالد.

وسجلت الواليات املتحدة، ثالث أكر دول العالم 
من حيشث عدد السشكان، حاالت وفشاة بمرض 
كوفيد19- الناتج عشن اإلصابة بالفريوس أكثر 

من أي دولة أخرى.
ويششري إحصشاء لرويشرز إىل أن إجمشايل عشدد 
وفيشات كورونا يف الواليشات املتحدة بلغ 22 ألف 

حالة حتى صباح االثنني.
وُسشجلت نحو ألفي حالة وفاة يوميا عىل مدى 
األيشام األربعشة املاضيشة وكان أكشر عشدد مشن 

الوفيات يف مدينة نيويورك وحولها.

ويقول خراء إن اإلحصاءات الرسمية قللت من 
العدد الفعيل لألششخاص الذيشن توفوا باملرض 
الذي يصيب الجهاز التنفيس، السشتبعادها من 
توفوا يف منازلهم ألسشباب لهشا عالقة بفريوس 

كورونا.
وقشال روبشرت ردفيلشد مديشر مراكشز مكافحة 
األمشراض والوقاية منها يف برنامشج تلفزيوني 
عىل ششبكة ‘إن.بي.يس’ اإلخبارية “نقرب من 
الذروة اآلن. سشتعرف أنشك يف الذروة حني يكون 

اليوم التايل أقل بالفعل من السابق”.

وأسشفرت القيشود الصارمة املفروضشة اللتزام 
البيوت من أجل الحد من تفي املرض واملطبقة 
منشذ أسشابيع يف العديد مشن مناطشق البالد عن 
خسشائر اقتصاديشة مؤملشة، األمشر الشذي أثشار 
تسشاؤالت حول كيفية إبقشاء الدولة عىل إغالق 

الرشكات ومواصلة فرض قيود عىل السفر.
وأششار مسشؤول يف إدارة الرئيس دونالد ترامب 
أمس األحشد إىل أول مايو/أيشار كموعد محتمل 
لتخفيف القيشود، بينما حذر من أنه ال يزال من 
السشابق ألوانه القول ما إذا كان سشيتم تحقيق 

هذا الهدف.
ورفشض ردفيلشد تحديشد إطشار زمنشي إلعشادة 
تنششيط االقتصشاد األمريكي وأششاد بإجراءات 
التباعشد االجتماعشي التي قال إنها سشاهمت يف 
الحشد من معشدل الوفيات، مضيفا “ال ششك أن 
علينشا إعشادة الفتح بششكل صحيح. سشتكون 
عملية تدريجية خطوة بخطوة. يجب أن تكون 

مبنية عىل البيانات”.
لكن ترامب قال اول امس االثنني إن قرار إعادة 
فتشح االقتصاد األمريكي هو قشراره وليس قرار 

حكام الواليات.
وكتب عىل توير “إنه قرار رئيس البالد... اإلدارة 
وأنا نعمل بشكل وثيق مع حكام الواليات وهذا  
يسشتمر. سشأتخذ قريبا قرارا بعد التششاور مع 

حكام الواليات وآخرين”.
ويتهم ترامب وسشائل اإلعشالم بأنها تقول عىل 
نحو خاطشئ إن ذلك هو قرار حشكام الواليات، 
بينما يريشد إعادة فتشح االقتصشاد األمريكي يف 
أقرب وقشت ممكن بعد تفي فشريوس كورونا 
املستجد الذي قتل حوايل 22 ألف أمريكي وكلًف 

بالده ماليني الوظائف.
ويقشول خشراء يف القانشون إن رئيشس الواليات 
املتحشدة لديه سشلطة محدودة جشدا يف أن يأمر 
املواطنشني بالعشودة إىل أماكشن العمشل أو يأمر 
املدن بأن تعيد فتح املباني الحكومية أو وسائل 

املواصالت أو مشاريع األعمال املحلية.
وبموجب التعديشل العارش للدسشتور األمريكي 
فإن حكومات الواليات لها سشلطة حفظ األمن 
للمواطنني وتنظيشم الخدمات العامشة للرعاية 

االجتماعية.
وتجشاوزت حصيلشة الوفيات بفشريوس كورونا 
يف واليشة نيويشورك االثنني عشرشة آالف وبلغت 
عشرشة آالف و56 وفشاة وفشق ما أعلشن الحاكم 
انشدرو كومو مع تسشجيل 671 وفاة إضافية يف 

الساعات الش24 األخرية.
حصيلشة الوفيشات بكورونشا يف واليشة نيويورك 
تتخطشى عتبشة عشرشة آالف مع تسشجيل 671 
وفشاة إضافية وهشي األعىل يف الواليشات املتحدة 
ويف العالم باسشتثناء إيطاليا وإسبانيا وفرنسا 

وبريطانيا
وقشال كومو “لقد مشر األسشوأ” رشط مواصلة 
التقّيد بتدابري العزل، مضيفا أن األرقام ستعاود 

االرتفاع إن “ارتكبنا حماقة”.
وتبقشى نيويشورك األكثشر تشررا بالوبشاء يف 
الواليات املتحدة رغم أن الحاكم أفاد أن تباطؤه 

يف الوالية يتأكد.
وحصيلشة الوفيشات يف والية نيويشورك بما فيها 
مدينة نيويورك هي األعىل يف الواليات املتحدة، ال 
بل يف العالم باستثناء إيطاليا وإسبانيا وفرنسا 

واململكة املتحدة.
إال أن إصابات كوفيد19- التي تسشتدعي دخول 
املستششفى تششهد تراجعا وبلغت يف الساعات 
األربشع والعرشيشن املاضيشة 118 حالشة مقابل 
أكثر من ألشف حالة يف 3 أبريل/نيسشان واأليام 

التي سبقت.
أمشا الوفيات اليوميشة وإن كانشت حصيلتها ال 
تزال مرتفعة مع 671 حالة يف السشاعات األربع 
والعرشيشن األخشرية، فقشد تراجعشت إىل أدنشى 

مستوى منذ أسبوع 5 ابريل/نيسان.
وقال كومو “نحن يف طور السيطرة عىل تفي” 
الفريوس، مششريا إىل أنه سشيتواصل مع حكام 
واليات أخرى لبحث رفع تدريجي لقيود اإلغالق 

املفروضة.
وقال كومو “يمكننا حاليا سلوك طريق العودة 
إىل الحياة الطبيعية و”إعداد خطة تلحظ إعادة 
إطالق بعض األنشطة”، لكّنه أضاف “لن أكذب 
عىل الناس”، قائال إن األرقام والوقائع ال تكذب، 

مؤكدا رضورة أن “يثق الناس يف ما نفعله”.

وسائل إعالم حتمل ترامب مسؤولية تفشي كورونا يف أمريكا

 عمان/متابعة الزوراء:
افرجت السشلطات االردنية عن مالك محطة 
تلفزيونيشة ومذيشع معروف بعشد ثالثة  ايام 
مشن إحتجازهمشا والتحقيق معهمشا بتهمة 

التعاطي مع مواد تحريضية.
واثار اعتقال  مالك ومدير محطة رؤيا فارس 
الصايغ ومدير االخبشار فيها محمد الخالدي 
جدال واسشعا ومخاوف عىل حريشات االعالم 
خصوصا وان الحكومة لم تعلق رسشميا عىل 

مسار االحداث.
لكن  محامي  املوقوفني وهو الخبري القانوني 
محمد قطيششات  تقشدم بطلشب كفالة وتم 

قبوله.
لكن املحطة كانشت قد اصدرت بيانا اعتذرت 

فيشه عن االخطاء التي  وقعت وتحدثث عنها 
السلطات.

ويف غضشون ذلك لم يصدر ما يوحي باالفراج 
عشن عضو الرملان السشابق سشليم البطاينة 
الذي أوقف يف الششارع العام بتهمة غامضة 

مع قريب له .
وطالبت نقابة املهندسني االفراج عن العضو 
فيهشا  سشليم البطاينشة وهو برملاني سشابق 
اقرب إىل خطشوط املعارضة ويثري الجدل بني 

الحني واالخر.
وحسب مصادر نقابية يتم إخضاع البطاينة 
االتهشام  إحتمشال  تحشت  حاليشا  للتحقيشق 
رسمياله بدعم الدعوى للتحريض وتقويض  

الدولة وفقا ايضا ألقرباء للبطاينة.

  رام الله/ متابعة الزوراء:
اسشتنكرت نقابشة الصحفيني الفلسشطينني 
التحريشض املبشارش ضشد الصحافيشة هنشد 
 UN الخشري من خشالل منصشات منظمة
WATCH املدعومشة من اللوبشي الصهيوني، 
عىل خلفية تعرضها للتطبيع بني نشطاء من 
غزة وآخرين إرسائيليني.وقالت إن “املنظمة 
نرشت عشر صفحتها الرسشمية عىل منصة 
فيس بوك منششوراً تحريضياً مرفقاً بصورة 
الخري عىل إثر منششور كتبتشه احتجاجاً 
عىل تطبيع مع مؤسسات وأفراد إرسائيليني، 
واحتوى املنششور مئات التعليقات املسشيئة 
والداعية ملعاقبتها واتخاذ إجراءات بحقها”.
وأدانت النقابة تحريض “املنظمة واملعروفة 

بمواقفها املسشبقة ضد الشعب الفلسطيني 
ومؤسسشاته خاصًة الصحافيني والناشطني 
يف الدفاع عن الحقوق والثوابت، كما خالفت 
املنظمة أسشس عملهشا وهي التشي يفرض 
أن تسشخر ملراقبة املؤسسشات التابعة لألمم 
وعملهشا،  روايتهشا  أن  يؤكشد  مشا  املتحشدة، 
موجشه فقط ألي كلمشة فلسشطينية أو رأي 
فلسشطيني يحشارب االحتشالل ومؤسسشاته 
وتوجهاته”.وأشارت النقابة إىل أن الخري 
عملت مراسشلة صحافية يف قطاع غزة لعدة 
مؤسسشات عربية ودوليشة يف األعوام األربعة 
املاضية ومشهود لها بمهنيتها العالية، وهي 
جشزء ال يتجزأ من اإلعالم الفلسشطيني الذي 

يحاربه االحتالل ومؤسساته.

نواكشوط / متابعة الزوراء:
 يعانشي الصحفيشون املوريتانيشون مشن 
صعوبة التحرك والقيام بعملهم، بسشبب 
إجراءات حظشر التجول ومنع التنقل التي 
اتخذتها للحّد من انتشار فايروس كورونا 
املسشتجد، وخالفا للكثري مشن دول العالم 
لشم يسشتثن غالبيشة الصحفيني مشن هذا 

اإلجراء.
وجهشت نقابشة الصحفيشني املوريتانيشني 
باسشتثناء  تطالشب  السشلطات  إىل  نشداء 
الصحافيشني مشن إجشراءات الحظر حيث 
يعتر الصحافيون أن ما تعرضوا له أشبه 
بش”الحصار”.وقال محمد سشالم ولد الداه 
نقيشب الصحافيني إن الدعوة التي وجهت 
إىل السشلطات “تمت االستجابة لها بشكل 
جزئشي ألنها منحت عددا مشن العاملني يف 
املؤسسشات اإلعالميشة املوريتانيشة بعض 
التصاريشح للتنقل بهدف القيام بمهامهم 
إلعالم الناس، لكن هذه الدائرة لم تتسشع 

بعد”.
وطالب ولد الداه برورة السماح ملراسيل 
وسشائل اإلعشالم األجنبيشة املعتمديشن يف 

البالد والعالقني عشىل الحدود بالدخول إىل 
موريتانيشا للقيشام بعملهم، فعىل سشبيل 
املثال ُفرض عىل مراسشل قنشاة “العربية” 
الخليل ولد أجدود حجر صحي عىل الحدود 
ملشدة تزيشد عشىل ثالثشة أسشابيع، وال يزال 

موجودا قيد االحتجاز يف مدينشة روصشو.
وقال ولد أجشدود يف ترصيحات صحافية، 
“مشا حشدث معشي تضمشن تعسشفا منشذ 
البدايشة”، وأضشاف “أخضعشت لالحتجاز 
ألكثشر مشن ثالثشة أسشابيع، يف حشني أن 

أششخاصا وصلشوا معي لم يششملهم هذا 
التمديد وتم اإلفراج عنهم االثنني والثالثاء 

املاضيني”.
وتابشع أنشه تواصل مع املصالشح الصحية 
يف محافظة الشرارزة وطلشب منها إجراء 
الفحص بعد اسشتكمال 3 أسشابيع، وقال 
إنهشم ردوا عليه بأنشه “ال يمكنهم القيام 
بهشا دون أمر مشن وزير الصحشة أو مدير 
الصحشة العمومية، والوزيشر رفض وقال 

إنهم بصدد إرسال بعثة”.
أنهشم  نواكششوط  يف  صحفيشون  وأكشد 
يواجهون مششاكل كبشرية يف أداء عملهم، 
الجزئشي،  التجشول  قشرار حظشر  بسشبب 
وأغلبهشم يعمل مع مؤسسشات صحافية 

ذروة عملها يف ساعات املساء.
وقالشوا إنه يبدو أن ثمة توجها لدى بعض 
الجهات إلقصاء املراسلني وتقييد حريتهم 
وتحجيشم دورهشم، حيث تشم منعهم من 
العمشل يف أوقشات النشرشات املغاربية التي 
تتزامن مشع موعشد حظر التجشول، وهذا 
املنع يخالف ما عليه الحال يف باقي البلدان 

حتى املوبوءة منها”.

الجزائر/د ب أ:
التمويشالت  أن   ، الجزائشر  أكشدت 
االجنبيشة للصحافشة الوطنية عىل 
ممنوعشة   ” وسشائطها  اختشالف 
منعا باتشا مهما كانت طبيعتها أو 
مصدرهشا”، داعيشة إىل ” االحرام 

الصارم” للقانون.
وقالشت وزارة االتصشال ) اإلعالم( 
يف بيشان لهشا :” يف انتظشار تعديل 
النصشوص الترشيعية والتنظيمية 
الصحافشة  قطشاع  ُتسشرّي  التشي 
الدسشتور  بنشاء عشىل  واالتصشال، 
القشادم ومراعشاة لسشياق يششهد 
يف  ومسشتمرة  رسيعشة  تحشوالت 
االتصشال  وزارة  تدعشو  القطشاع، 
جميع فواعل الصحافة الوطنية إىل 
االحرام الصارم للقوانني السارية 

يف مرحلة االنتقال الحالية”.
التمويشالت   ” أن  وأوضحشت 

األجنبية” ممنوعة بموجب قانون 
اإلعالم املشؤرخ يف 12 كانون ثان/
النششاط  وقانشون   ،2012 ينايشر 
السشمعي البشرصي املشؤرخ يف 24 

شباط/فراير .2014
ونبشه ذات املصشدر إىل أن املادة 29 
مشن قانشون اإلعالم، تؤكد بششكل 
واضشح ودقيق أنشه ” يمنع الدعم 
املبشارش  وغشري  املبشارش  املشادي 
الصشادر عشن أي جهشة أجنبية”. 
كمشا تلشزم ذات املادة كل وسشائل 
والسشمعية  املكتوبشة  اإلعشالم 
البرصيشة بشأن ” تشرصح وتشرر 
مصدر األموال املكونة لرأسشمالها 
واألمشوال الروريشة لتسشيريها، 
طبقا للترشيشع والتنظيم املعمول 

بهما”.
وأبرز أن قانون النششاط السمعي 
البرصي يشري بوضوح إىل رضورة 

أن يكشون رأس املشال االجتماعشي 
للقنوات التلفزيونية واالذاعات التي 
تبث عن طريشق الهرتز )الردد( أو 
الساتل والقنوات التليفزيونية عر 
الشواب، ” وطنيشا خالصشا وأن يتم 

إثبات مصدر األموال املستثمرة”.
وأوضحشت وزارة اإلعشالم أن عدم 
احشرام هشذه التدابشري سشيعرض 
للعقوبشات  مرتكبيهشا  حتمشا 
القوانشني  يف  عليهشا  املنصشوص 
الخاصشة, مضيفة أن “اذاعة م” ) 
التي تم حجبها بحسشب ما ذكرته 

إدارتها( تندرج يف هذه الخانة.
وقالت الوزارة إنه ” تم إطالق هذه 
االذاعشة بعد جمع ألمشوال يحتمل 
أنشه تشم يف إطشار عمليشة تمويشل 
جماعشي وعر هبات مشن الخارج 
تقدمشت بهشا هيئات تششتغل عىل 
تعزيز املسشارات التي تسشمى بش” 

العرصنة” و”الدمقرطة”.
واضشح  مثلمشا هشو   ” وأضافشت 
بالنسشبة لنا، بعنشرص تابع للقوة 
الناعمة وبالذراع الثقايف واإلعالمي 
تششتغل  أجنبيشة  لدبلوماسشيات 
ضمن هشذه املسشارات التي يطلق 

عليهشا بمسشارات “الدمقرطة” يف 
بلدان الجنوب من خالل تششجيع 
عنارص يتشم انتقاؤهشم بعناية إذ 
يتم اعتبارهم كأعوان تأثري فعليني 
أو احتماليشني يتعشني تششجيعهم 

ودعمهم”.

بغداد/ الزوراء: 
اكشد محافشظ االنبار عشيل فرحان، خشالل لقائه 
رئيس فشرع نقابة الصحفيشني يف االنبار الدكتور 
احمد الراشد قرب توزيع قطع اراض للصحفيني 

يف اماكن متميزة بمدينتي الرمادي والفلوجة.
وقشال رئيشس فرع نقابشة الصحفيشني العراقيني 
يف االنبشار الدكتشور احمد الراششد  يف بيشان تلقت 
“الزوراء” نسشخة منشه: ان محافشظ االنبار عيل 
فرحان اسشتقبل رئيشس فرع نقابشة الصحفيني 
يف محافظة االنبار احمد الراششد وبحثا عددا من 
القضايا التي تخص  الصحفيني  واملششاكل التي 

تعيق عملهم، ووعد املحافظ بتذليل العقبات.
واعرب فرحان بحسب البيان عن  شكره وتقديره 
العشايل لفشرح نقابشة الصحفيشني يف املحافظشة 
لتعاونهشا املثمر مشع الحكومة املحليشة والجهود 

االستثنائية التي بذلها الصحفيون واإلعالميون يف 
املحافظشة وتفاني جميع الصحفيني واإلعالميني 

يف عملهم خدمة للمحافظة.
واضشاف فرحان ، اننا نقدر عاليا ماتقدمونه من 
جهشد كبري وعمل متواصل مشن اجل محافظتكم 

وذلك محط تقديرنا العايل .
وأكد تكفلشه بحقوق الصحفيشني ، الفتا اىل قرب  
حصول الصحفيشني عىل قطع األرايض ويف مكان 
متميشز يف الرمشادي والفلوجشة  وهشو جشزء من 

استحقاقاتهم.
وتابشع، ان موعشد ذلشك سشيكون حشال األنتهشاء 
مشن أزمشة  كورونا وعشودة الحيشاة الطبيعية اىل 
املحافظشة . بشدوره ششكر الراششد املحافظ عىل  
تفهمشه وتثمينشه الكبري لشدور النقابشة  والعمل 

الصحفي  بشكل عام .

حظر التجول وسيلة لتقييد عمل الصحفيني يف موريتانيا

اجلزائر متنع التمويل األجنيب لصحافتها

حمافظ االنبار يؤكد قرب توزيع قطع اراض للصحفيني يف الرمادي والفلوجة

االفراج يف االردن عن االعالميني 
خالدي والصايغ والبطاينة 

نقابة الصحفيني الفلسطينيني تستنكر 
استهداف الصحافية هند اخلضري
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جودت هوشيار
ولدت ليوبوف فيودوروفنا دوستويفسكايا 
– إبنة دوستويفس�كي الثانية – يف مدينة 
دري�زدن األملاني�ة يف ع�ام 1869 ، عندم�ا 
كان والداه�ا مقيم�ن يف ه�ذه املدين�ة . 
دوستويفس�كي الذي لم يعرف الس�عادة 
يف حيات�ه اال ن�ادرا ، كان س�عيدا بإبنت�ه 
 26 يف  كت�ب  فق�د  جم�اً.  حب�ا  ويحبه�ا 
ديس�مرب 1869 - اي بعد ثالثة اش�هر من 
والدة ابنت�ه » ليوبوف » وتعن�ي بالرويبة 
» الحب » - رس�الة اىل احدى قريباته جاء 
فيه�ا : » ال يمكنن�ي ان اع�رب لك عن مدى 
حب�ي ألبنتي . فهي طفل�ة يف أتم الصحة ، 
ومرح�ة ، ورسيعة النمو باألش�هر وليس 
بالس�نوات . تغني معي دائما عندما أغني 
، وهي ضحوكة وهادئة وغري عنيدة . انها 
تش�بهني اىل ح�د مضح�ك ، حت�ى يف أدق 

مالمحها 
عندما كانت ليوبوف يف العارشة من العمر 
كتب�ت )11( رس�الة اىل والده�ا، ل�م يت�م 
العثور س�وى عىل اثنتن منها ، مؤرختن 

يف 26 ابريل 1879 .

كانت ليوبوف يف الحادية عرشة من عمرها 
حن توىف والدها ، وكانت مذهولة ملش�هد 
التش�ييع الحاشد واملهيب لجنازة والدها . 
فقد أدركت ألول مرة من هي ، ومن تكون 
؟ انها إبنة انس�ان عظيم الش�أن . ويزعم 
البع�ض من معارصيه�ا يف مذكراتهم ، أن 

الطفل�ة ليوب�وف أصبحت من�ذ ذلك اليوم 
متغطرس�ة . ولك�ن ال يمكنن�ا االعتم�اد 
عىل املذكرات الش�خصية كوثائق معتمدة 
، ألن الكث�ري منه�ا اكاذي�ب منمقة تهدف 
اىل كي�ل املديح عىل ال�ذات ، ومنربا ألنتقاد 

الخصوم.

ليوب�وف دوستويفس�كايا أصبحت كاتبة 
قصصية وروائية معروفة اىل حد ما بفضل 
مجموعتها القصصية » الفتيات املريضات 
» ) 1911 ( ، وروايتيه�ا ، » املهاج�رة« ) 
1912( ، و« املحامي�ة » ) 1913( .ولك�ن 

اعمالها لم تلفت انظار النقاد كثريا .
لم تكن حياتها س�عيدة ، فقد كانت تعاني 
أيضاً من اضطرابات عصبية ، وسافرت اىل 
ال�دول الغربية مرارا لتلقي العالج الطبي . 
ويف عام 1913 سافرت اىل فرنسا وايطاليا 
للع�الج ول�م ترجع اىل بلده�ا ، ولم تتزوج 
ق�ط ، حتى وفاته�ا ع�ام 1926 يف مدينة 
» جري�س » األيطالي�ة. وق�د أقي�م نصب 

تذكاري لها يف هذه املدينة .
اذا كان�ت اعماله�ا قب�ل هجرته�ا باللغة 
الروسية ، فإنها بعد هجرتها أخذت تكتب 
باللغة الفرنسية . ومن أشهر وأهم أعمالها 
كتابها القيم » أبي فيودور دوستويفسكي 
» ال�ذي صدر ترجمته األملاني�ة يف ميونيخ 
ع�ام 1920 نق�اًل ع�ن اللغة الفرنس�ية ، 
ورسعان ما ترجم الكتاب اىل عدد كبري من 
اللغات األخرى يف أوروبا والواليات املتحدة 

األمريكية .
لليوب�وف  الذاتي�ة  الس�رية  كت�اب 
دوستويفس�كايا كتبت بالفرنسية واعيد 
نرش ترجمتها الروس�ية مرتن يف موسكو 
نقال ع�ن الرتجمة االملاني�ة . األوىل يف عام 
1922 وكانت ترجمة مبترسة ومش�وهة. 
والثانية عام 1992 وهذه الطبعة األخرية 
وان كانت كاملة ، اال انها ال تخلو من هّنات 
ونواقص ,واخريا ظهرت الرتجمة الروسية 
الكاملة للكتاب من األصل الفرنيس يف عام 

.2017
الرتجم�ة الجدي�دة تلق�ي االض�واء ع�ىل 
حي�اة دوستويفس�كي اس�تنادا اىل م�واد 
ارش�يف العائل�ة واىل اق�وال والدته�ا آّن�ا 
الكت�اب  ويتضم�ن   . دوستويفس�كايا 
فصال تحت عن�وان » ليوبوف فيودوروفنا 
مذك�رات  يح�وي   ،  « دوستويفس�كايا 
والكت�اب يف   . ورس�ائل ووثائ�ق عدي�دة 
باس�لوب  كت�ب  صفح�ة   )500( ح�وايل 
سلس وجميل ، مما يدل عىل موهبة أدبية 
فطرية وأصيل�ة . ولكن ينبغي أن ال ننىس 

ان الكتاب هو بقلم ابنة محبة لوالدها .

سالم البناي 
أتع�رض دائم�ا ألس�ئلة وأدخ�ل أحيانا يف 
نقاش�ات ح�ول س�بب تغ�ايض وس�ائل 
االعالم عن االهتمام بالنشاطات الثقافية 
ص الذي  ، وغي�اب اإلعالم الثق�ايف املتخصِّ
يهت�م بتس�ويق املنت�ج الثق�ايف ويس�لط 
الض�وء عىل الظواه�ر الثقافي�ة ومواكبة 
منج�زات املبدع�ن وتقديمه�ا للجمهور، 
لك�ون اإلع�الم رشي�كا تفاعلي�ا مهما يف 
ن�رش املعرف�ة، واتاحة فرص�ة »التثاقف« 
ب�ن افراد املجتمع واالرتق�اء بوعيهم عرب 
دعم املؤسس�ات اإلعالمية ، ال س�يما وان 
هن�اك الكثري م�ن النخ�ب الثقافي�ة التي 
يمك�ن اإلف�ادة منه�ا يف هذا املج�ال . فما 

هو س�بب ندرة الربامج املرئية واملسموعة 
الت�ي تعنى  بهذا الجان�ب ؟ وملاذا ال توجد 
قنوات تلفزيونية خاص�ة معنية بمتابعة 
الِحراك الثق�ايف، وإقامة الربامج والندوات 

املتخصصة ؟.  
  أعتقد ان هذه األس�ئلة تتطلب أوال قراءة 
واعية ملتطلبات املجتمع قبل االجابة عنها 
فهناك أولويات لدى املواطن الذي تعرتضه 
تداعيات كثرية منها سياسية واجتماعية 
اهتمامات�ه  م�ن  تجع�ل  واقتصادي�ة 
بالجوان�ب الثقافي�ة من االم�ور الثانوية 
فضال عن افتق�اده لوس�ائل االعالم التي 
تقدم ل�ه مائدة ش�هية م�ن الربامج التي 
تجعله مس�تعدا لتغذية ذهنه بما تطرحه 

من أفكار تحفزه عىل التفاعل معها .  
وهناك أسباب كثرية لعزوف بعض وسائل 
االعالم عن تقديم برامج متخصصة تعنى 
بالثقاف�ة واألدب ومنه�ا ضغط رأس املال 

وسياسة القنوات واالذاعات يدفع باتجاه 
تبن�ي الربام�ج املنوع�ة والسياس�ية التي 
تس�تقطب الق�ارئ واملش�اهد واملس�تمع 
لكون هذه الوس�ائل االعالمي�ة تعتقد أن 
هكذا برامج ه�ي نخبوية وبالتايل لن تجد 
له�ا متابع�ن ؛ وأعتق�د أن ه�ذا املفه�وم 
خاط�ئ تماما لكون الثقاف�ة هي صانعة 
الوعي املجتمع�ي وتهذي�ب الذائقة مثلما 
تحم�ل مضامن توعوية وجمالية يمكنها 
تشكيل املواقف اتجاه القضايا االجتماعية 

والسياسية وغريها . 
نرى من الرضوري ان ترتكز وسائل االعالم 
ع�ىل الرؤية املدروس�ة والتخطيط الواعي 
متابع�ة  او  ش�عرية  مس�ابقات  إلقام�ة 

النشاطات األدبية يف كل املحافظات ورصد 
األحداث والظواه�ر الثقافية بكل صورها 
لخلق جمهور ربما يكون متعطشا للثقافة 
واألدب فليس�ت جميع اهتمامات اإلنسان 
تنصب عىل السياس�ة واالقتص�اد فقط - 
وان كانت بالغ�ة األهمية يف حياته- ، لكن 
التنويع وتطوير املحت�وى الثقايف مطلوب 
األذواق  متع�دد  الجمه�ور  لك�ون  أيض�ا 
واالهتمامات. ومن غ�ري الصحيح وضعه 
يف خط�اب اعالمي مح�دد ، وإنما يجب أن 
يك�ون ه�ذا الخط�اب متع�دد االتجاهات 
ويهتم بكل القضايا اإلنس�انية والجمالية  
الت�ي تس�هم يف رق�ي املجتم�ع، وتنميته 

ثقافيا .

الزوراء/ خاص
د. سامر عبد الجليل

عرب التاريخ األدبي ما زالت الكثري من النصوص 
الشعرية والروايات تتحدث عن األوبئة واألمراض 
والفايروس�ات الت�ي فتك�ت بحي�اة املالين من 
البرش وخلفت وراءها الكثري من املآيس والويالت 
جع�ل الكثري من الش�عراء والروائين أن يجعلوا 
م�ن هذه االح�داث مادة دس�مة للكتاب�ة ، ويف 
العراق ظلت قصيدة ) الكولريا( للش�اعرة نازك 
املالئكة ساخنة يف مخيلتنا ، وعىل صعيد الوطن 
العربي ظل�ت الروايات التي كان�ت تتحدث عن 
االمراض واالوبئة ومن تلك الروايات ) استئصال 
( للروائ�ي املغربي طاهر ب�ن جلون و) يوميات 
امرأة مشعة ( للقاصة املرصية نعمات البحريي 
، ورواي�ة ) ايبوال 76 ( للروائي الس�وداني أمري 
تاج ال�رس وغريها م�ن االعمال الت�ي عادت اىل 
ذاكرتن�ا ونحن نعيش وب�اء كورون�ا التي زرع 
الفجيع�ة يف كل م�كان وأح�دث رضرا بالغ�ا يف 
االقتصاد العامل�ي ، واختطف اآلالف من االرواح 
الربيئة ، وب�ث الهلع والخ�وف يف نفوس الكبار 
والصغار ، ه�ذا الفايروس ال�ذي ال يرى بالعن 
املج�ردة اس�تطاع أن يقهر دول كان�ت تتباهى 
بإنجازاته�ا العظيم�ة ، وبش�عوب كانت تتمتع 
بلذات الحياة ، وبحكومات غرقت يف غطرس�تها 

حد التخمة .
والطاع�ون  الج�دري  م�رض  اجت�اح  عندم�ا 
والكول�ريا وغريه�ا من االم�راض كت�ب الكثري 
م�ن االدباء حول ه�ذه االوبئة ، والس�ؤال الذي 
نطرح�ه اليوم : من الذي يكتب لنا عن فايروس 
كورونا ؟ ، وكيف ستظهر لنا أقالم املبدعن من 

الروائين الكبار حول هذا املوضوع ؟
س�أقوم باس�تعراض موجز حول أهم الروايات 

العاملية التي تناولت االمراض واالوبئة :
الطاعون  

الطاع�ون رواي�ة للكاتب الفرن�يس ألبري كامو، 
صدرت سنة 1947. حازت عنها عىل جائزة نوبل 
يف األدب. ت�روي قصة عامل�ن يف املجال الطبي 
يتآزرون يف عملهم زمن الطاعون بمدينة وهران 
الجزائري�ة. تط�رح الرواية أس�ئلة حول ماهية 
القدر والوضعية اإلنس�انية. تغطي شخصيات 
القصة طبق�ات اجتماعية مختلفة من الطبيب 

إىل املطلوب لدى العدالة، ويصف وقع الوباء عىل 
الطبقة الشعبية.

يرسد كامو أح�داث الرواية التي تبدأ يف صبيحة 
الس�ادس عرش من أبريل/ نيس�ان عىل لس�ان 
ش�اهد غام�ض، ح�ن ي�رى الطبي�ب »برنارد 
ري�و« ذلك الجرذ اللع�ن ميتاً أم�ام عتبة البناء 
الذي يس�كن فيه. لم يعره أدنى اهتمام حينها، 
حي�ث اكتف�ى بإلقاء نظرة عليه ث�م قام بركنه 
جانب�اً، لكن وبعد تكرار ح�وادث موت الجرذان 
يبدأ الطبيب بالتس�اؤل »أم�ن املعقول أن يكون 

الطاعون...؟!«.
أي�ام قليل�ة فق�ط ويبدأ امل�وت ي�دّب إىل الناس 
أيض�اً، وت�زداد الوفيات يوماً بعد آخ�ر، وال أحد 
يجرؤ أن ينطق باس�م ذلك الوب�اء املفجع، لكن 
حن تصل الوفيات إىل حدود الال معقول، يعرتف 
الناس بالحقيقة املفجعة أخرياً »املدينة مصابة 
بالطاعون«، وهنا ُتسّيج املدينة، وتغلق منافذها 

تماماً، وتعزل عن العالم الخارجي.
الحب يف زمن الكولريا

الح�ب يف زم�ن الكول�ريا ه�ي رواي�ة للكات�ب 
الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز الحائز عىل 
جائ�زة نوب�ل. ُن�رشت الرواية ألول م�رة باللغة 

اإلس�بانية يف ع�ام 1985. نرش ألف�رد أ. كنوبف 
ترجم�ة باإلنجليزية يف ع�ام 1988، وتحولت إىل 

فيلم باللغة اإلنجليزية يف عام 2007.
أح�داث الرواي�ة األخرية تدور يف س�فينة نهرية 
حي�ث يدعو )فلورنتين�و اريث�ا( حبيبته لرحلة 
نهرية ع�ىل س�فينة تمتلكها رشكت�ه فتوافق، 
وهناك يقرتب منها أكثر وتدرك بأنها تحبه رغم 
ش�عورها بأن عمرها )70 عاما(ال يصلح للحب 
ولك�ن هذا ما كان يمن�ع )فلورنتينو اريثا( من 
االس�تمرار باألمل والس�عي لراحته�ا فيتخلص 
م�ن املس�افرين اآلخري�ن بخدعة أن الس�فينة 
عليها وباء الكولريا لكي ال تنتهي الرحلة ويكون 
الفراق ويثبت أنها خدعة غري موفقة مع الحجر 

الصحي وتدخل السلطات..
و تنته�ي الرواية والس�فينة تع�رب النهر ذهابا 
وجيئة رافعة علم الوباء األصفر دون أن ترس�و 
إال للتزود بوقود فيما تضم عش الحبيبن الذين 
ال يبالي�ان بك�رب عمرها ويق�رران أنهما اآلن يف 
مرحل�ة أفضل لوص�ول مرحلة م�ا وراء الحب 
وهي الحب ل�ذات الحب. ولقد منح املؤلف هذه 
الرواي�ة كل ما له من نب�وغ يف الرسد القصيص 
وس�عة الخيال، وهو أيض�ا مؤلف مائة عام من 

العزل�ة والحائ�ز عىل جائ�زة نوبل ل�آداب عام 
.1982

رواية العمى 
العمى رواية للكاتب الربتغايل جوزيه ساراماجو 
وتعترب من أبرز أعمال�ه األدبية. تتحدث الرواية 
عن وب�اء غام�ض يصيب إح�دى امل�دن، حيث 
يص�اب أهل ه�ده املدين�ة بالعمى فج�أة، مما 
يخلق موجة من الذعر والف�وىض العارمة التي 
ت�ؤدي إىل تدخل الجيش من أجل الس�يطرة عىل 
األوض�اع، ولكن الوض�ع يزداد مأس�اوية حن 
يتخىل الجيش عىل الحش�ود العاجزة والواهنة، 
ما يؤدي ذلك إىل سيطرة العصابات عىل ما تبقى 
م�ن طعام ودواء. يب�دأ الن�اس يف االقتتال فيما 
بينهم. تلق�ى القصة الضوء أيض�اً عىل الجانب 
اإلنس�اني املتمث�ل يف الطبيب وزوجت�ه وعائلته 
الذين بقوا متماسكن حتى اندثار املرض فجأة 
كما ظه�ر. تتحدث الرواية ع�ن العمى الفكري 
حي�ث قالت زوجة الطبي�ب يف نهاية الرواية » ال 
أعتق�د أننا عمينا ب�ل أعتقد أنن�ا عميان يرون، 
برش عميان يستطيعون أن يروا لكنهم ال يرون« 
يف إش�ارة أيض�اً أن األخ�الق البرشي�ة و املبادئ 

االنسانية هشة أمام العوز البرشي.

هذه الرواية تحكي قصة تفيش وباء غري معلوم 
األس�باب، العمى ُيصيب تقريباً كل الس�كان يف 
مدين�ة مجهولة األس�م، ومايرتتب عىل ذلك من 
تف�كك املجتمع بش�كل رسي�ع. نتابع مأس�اة 
مجموع�ة م�ن األش�خاص الذي�ن كان�وا أوائل 
املصابن بالوب�اء وتركز الرواية بش�كل خاص 
عىل » زوجة الطبيب » وزوجها، حيث أن العديد 
م�ن م�رىض الطبي�ب وأش�خاص آخ�رون يتم 
احتجازهم سوياً بمحض الصدفة. بعد قضائهم 
فرتة طويل�ة وصعبة يف الحجر الصحي، يرتابط 
أفراد املجموعة ويصبحون كعائلة واحدة تقاوم 
وتدافع وتحاول النجاة ويخدمهم الحظ بوجود 
زوجة الطبي�ب التي لم يصبه�ا الوباء ومازالت 
ق�ادرة ع�ىل الرؤي�ة يف مجموعتهم. ك�ون هذا 
الوب�اء ظهر فج�أًة وعدم معرفة س�بب حدوثه 
وطبيع�ة العمى كل هذه األمور تؤدي النتش�ار 
ذعراً واسع النطاق، وُيكشف النقاب عن النظام 
االجتماع�ي رسيع�ًا عندم�ا تح�اول الجه�ات 
الحكومي�ة أن ُتس�يطر عىل األوض�اع وتحتوي 
العدوى عن طريق اتخاذ تدابري قمعية و حمقاء 

بشكل متزايد.
عام العجائب

خرقة قماش�ية تأتى م�ن لندن إىل قري�ة نائية 
معزولة، حاملة معها وباء الطاعون الذى يفتك 
بأه�ل القرية، هكذا تحكى رواية عام العجائب، 

التي ألفتها جريالدين بركس.
تتحدث الرواية عن البطل�ة الصبورة »آنا« التى 
تبذل كل ما تس�تطيعه م�ن جهد لتواجه مرض 
الطاع�ون م�ع أهل قريته�ا، ولك�ن رسعان ما 
تظه�ر أن�واع أخ�رى م�ن األوبئ�ة ىف ذات العام 
الذى أس�مته »عام العجائب«، ولكن آنا تواصل 

صمودها أمال منها ىف الحياة.
املوقف 

رواية املوق�ف للمؤلف األمريكي س�تيفن كينغ 
رواي�ة فانتازيا/رعب تدور أحداثه�ا بعد نهاية 
العال�م. تتوس�ع يف متابع�ة س�يناريو قصت�ه 
القصرية السابقة »إبحار الليل«، وتعرض رؤية 
تفصيلية عن االنهيار الش�امل للمجتمع بعد أن 
تسبب حادثة إطالق ساللة من اإلنفلونزا املعدلة 
للح�روب البيولوجية جائحًة تقيض عىل العالم، 
قاتل�ًة أكثر من 99% من س�كان العال�م. رواية 
املوق�ف ُن�رشت ع�ام 1978، وهي راب�ع رواية 

نرشها كينغ وأطول رواية له.
الحرافيش

أصدره�ا الروائ�ى نجيب محفوظ ع�ام 1977، 
متحدث�ا فيها عن الوباء ال�ذى حل بأهل القرية 
جميع�ا، ولم يرتك غف�ريا أو وزي�را إال وألم به؛ 
حتى باتت البلدة خاوية بعدما اس�تفحل املرض 
وق�ى عىل كل ما فيها، يحكى محفوظ أن هذا 
الوب�اء ج�اء لتدب حي�اة جدي�دة ىف القرافة؛ إذ 
يس�ري فيها النعش وراء النعش كالطوابري التى 
ال تنته�ى، ولم يكن بيت ليخلو من النواح معلنا 

عن حالة وفاة جديدة.
س�وف نكتف�ي به�ذا الق�در من النم�اذج من 
الروايات التي أرّخ�ت عصور الوباء واالمراض 
الت�ي بعضه�ا لم يكتس�ب صفة الش�مولية ، 
فبعضها حدث�ت يف أماكن مح�ددة ، وبعضها 
لم يملك الرعب الش�امل ، أما ما نحن نعيش�ه 
من هذا تأثري هذا الفايروس الذي طال القايص 
والداني والصغري والكبري يبقى الس�ؤال الكبري 
: كيف ومتى سيتخرج لنا رواية مؤثرة ناجحة 
بحج�م الطاع�ون أو غريه�ا تتح�دث عن هذا 

الوباء .
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ثقافية

قّصة قصرية

بانتظار من يكتب عن كورونا

الكاتبة » ليوبوف دوستويفسكايا« إبنة دوستويفسكي

غياب االعالم الثقايف املتخصص

 

قصيدة

حامد ماجد البدري
 

يا ليايل الوصِل عودي. 
َّ عودي. ها لكي يرَْخرضرَ
قد سِئمنا من خصاٍم.

وأبتعاٍد وصدوِد.
وٱنفيض عني غباراً.

من تخاريِص الوعوِد.
قربي مني نديماً.

يسمو بالطبِع الودوِد.
وٱبعدي عني شقياً.

ساررَ يف درٍب بعيِد.
وٱنظري فرطرَ سهادي. 

وٱختاليف وجحودي. 
كان باألمس ندياً. 
غصننا بنرَ الوروِد.
وغدا اليومرَ يبيساً..
راجياً غيمرَ الرعوِد.
أسعفيني بحناٍن..

من عطاياِك وجودِي.
يا ليايل الوصِل ردي .

عهدي بالعهِد الجديِد.
وٱجعيل تلك االماني .خالياٍت من قيوِد..
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ماجد الحجامي
  لم يوقظه اقتحامهم عليه فجرا 
, فق�د تخىل عنه س�لطان النوم 
طيلة املس�اء بعد  أن أبلغوه أن 
الفجر سيكون أوان القصاص . 
كان يأمل أن يكون الخوف الذي 
س�اوره  والهل�ع ال�ذي أحاطه 
وأل�م انط�الق ال�روح إىل بارئها  
مطهرا ل�ه من آثام�ه وجرائمه 
وخطاياه . جلس أمامه كبريهم 
قائ�ال : أرج�و أن ال تنظ�ر الينا 
بع�ن املق�ت و الك�ره والعداء , 
لس�نا أعداء لك وال القايض الذي 
أرس�لك إىل حج�رة اإلع�دام , بل 

وحتى رجال األمن  الذين وضعوا 
القيد يف يديك متلبسا , لم نشفق 
عىل أحد كما نش�فق عىل الذين 
نيرس بهم اىل ذلك الحبل املعقود. 
عدوك الحقيقي هو نفسك التي 
اقتادت�ك إىل من�زل تل�ك األرملة 
اآلمنة ويتيمه�ا الوحيد لتغرس 
س�كينك يف جس�ديهما من أجل 
حط�ام الدني�ا الزائ�ل . نفس�ك 
التي رفعت عنك ش�عور الرحمة 
والش�فقة  , النف�س يا بني هي 
م�ن تقودنا إىل ال�رش واملعصية 
إذا  والدم�ار  والقت�ل  والفت�ك 
أخذت تسري بنا بعيدا عن سلطة 

الضم�ري . وهي التي تخلت عنك 
بعدما رمتك يف س�احة الجريمة 
لتجعل منك فريس�ة سهلة أمام 

عدال�ة الل�ه . أعل�م أن كلمات�ي 
هذه متأخ�رة لكنها تس�اعدك 
عىل التربيء من نفسك  الرشيرة 

بقوة وأيمان أمام الله . 
   نهض�وا ب�ه وه�و ينظ�ر اىل 
وجوهه�م بعيني�ه املحم�رة ثم 
الحب�ل  ذل�ك  إىل  النظ�ر  أط�ال 
القن�اع ع�ىل  املت�ديل , وضع�وا 
وجه�ه , خاطب�ه صاحبه قائال 
: واآلن ي�ا بني ت�ب اىل الله توبة 
خالصة تخل�ع من خاللها ثياب 
اإلث�م واملعصي�ة قب�ل أن تنطق 

الشهادتن بصدق وإيمان .
الش�هادتن بص�وت  أطل�ق      
متقطع ضعيف ,  ثم تمتم قائال 
: م�ا أقىس أن يتوب املرء عن أثم 

لم يقرتفه أبدا  

 *  بوح 
اتس�عت حدقتاه�ا وهي تنظر 
إلي�ه ، حدقتان عش�ش فيهما 
 ، االنتظ�ار  ح�زن ش�اخ م�ع 
نظرتها : س�وط جل�د رجوعه 
كما غيابه املفاج�ئ ، نظرته : 
استعطاف وتوبة عن األلم الذي 
عص�ف بها يوم�ا دون رحمة ، 

ابتسمت يف ازدراء وانسحبت. 
*  غواية 

وق�ف مش�دوها ، تح�رس عىل 
قصيدت�ه املبعثرة ع�ىل األرض 
، لق�د نكلوا به�ا ، حاول جمع 
أش�تاتها م�رددا : قف�ا نب�ك. . 

آفاط�م مه�ال. . وبعد أن ألصق 
الرأس باألطراف  ، بدت معوجة 
، فك�ر أن يرم�ي به�ا ويرح�ل 
، نظ�رت إلي�ه يف اس�تعطاف ، 

تسمرت رجاله يف عكاظ. 
 *  كربياء 

نظرت إىل األغصان الجافة عىل 
وشوش�ات  س�معت   ، األرض 
األوراق الش�احبة وهي تهمس 
لبعضه�ا البع�ض : بع�د حن 
نش�هد نعيه�ا بتل�ك املناش�ري 
القاسية ، ابتس�مت لعنفوانها 

وارتطمت بالرتاب. 
 *  عزف 

حملت الخنساء القيثارة وغنت 
، اهت�زت القاع�ة بالتصفي�ق 
الق�وايف ع�ىل  بع�ض  نث�رت   ،
مناديله�م  تبلل�ت   ، الوج�وه 

باأللم ، طالبتهم بدم صخر. 
*  ورع 

 ، إلي�ه  تنظ�ر  تغنج�ت وه�ي 
أظهرت بعض مفاتنها األمواج 
، خيش أن يفتن ، أغمض عينيه 

و غاص يف األعماق. 
*  دروشة 

تج�رع كأس املحب�ة ، ثم�ل ، 
رم�ى املس�بحة وج�دب ف�وق 

صدورهن. 

حجرة االعدامسعيدة سرسار 

)ليالي الوصال(



 زيت اللوز من أه�م الزيوت الغنية بالفيتامينات، وينصح به خرباء 
التجميل للعناية بالبرشة والش�عر وه�و يدخل يف صناعة الكثري من 
أنواع الصابون، الكريمات ومرطبات الجلد.زيت اللوز غني بفيتامني 

“ه” الذي ُيناس�ب جميع أنواع 
أو  الدهني�ة  س�واء  الب�رشات 
كم�ا  الحساس�ة،  أو  الجاف�ة 
يعم�ل ع�ى ترطي�ب الب�رشة، 
وُيعالج التهابات الجلد، ويؤخر 
أعراض الشيخوخة عى الجلد، 
وُيخفف من الهاالت الس�وداء 
ع�ى الجل�د والحك�ة، وُيغذي 

البرشة ويجعلها أكثر نعومة.
وُيمكن اس�تخدام زي�ت اللوز 
الحل�و لتدلي�ك الب�رشة يومًيا 
وذل�ك بإضافة بض�ع قطرات 
وتدلي�ك  الي�د  راح�ة  إىل  من�ه 
الوجه.كثري من النساء ُيعانني 
اخلط�ي  داكن�ة،  ب�رشة  م�ن 

ملعقة صغرية من مس�حوق الحلي�ب الجاف مع ملعقة صغرية من 
العس�ل، وملعقة من عصري الليمون الحلو، ونصف ملعقة من زيت 
الل�وز الحلو واترك�ي الخليط نحو ربع س�اعة ثّم اش�طفي وجهك 
جيدا.وُيستعمل زيت اللوز الحلو للعناية بالشعر الجاف، والتخلص 
م�ن القرشة وتقرحات ف�روة الرأس، وتقوية الش�عر وحمايته من 

التساقط.

 نتيج�ة للظ�روف التى يعان�ى منها 
ف�ريوس  انتش�ار  بس�بب  العال�م 
يك�ون  أن  املحتم�ل  فم�ن  كورون�ا، 
ش�هر رمضان ه�ذا الع�ام ذا ظروف 
اس�تثنائية مختلف�ة ع�ن الس�نوات 
املاضية، وستقل التجمعات وتختفى 
العزومات ومظاهر اإلفطار والسحور 
الجماع�ي واملوائ�د الخريي�ة وهو ما 
س�يؤثر بالطبع ع�ى ميزانية األرسة 

بشكل إيجابي مادًيا.
ونتيج�ة الختالف متطلب�ات كل فرد 
م�ن أف�راد األرسة، واكتش�اف بعض 
املتطلبات التى تظهر بش�كل مفاجئ 
خ�الل فرتة الع�زل املن�زىل، يفضل أن 
تجلس األرسة س�وًيا كاجتماع عائيل 
مصغ�ر ومناقش�ة مص�ادر الدخ�ل 
له�ذا  ميزاني�ة  وتحدي�د  واملدخ�رات 
الش�هر الكري�م، بش�كل علن�ي م�ع 
الجمي�ع يجعل كل أف�راد األرسة عى 
معرفة بالقدرات املادية للمنزل ويتيح  
الرتش�يد  يف  للمقرتح�ات  الفرص�ة 
وس�بل الرصف والجميع يتش�ارك ىف 

املسؤولية.

ونق�دم  لكم 5 نصائح إلعداد ميزانية 
ملنزل�ك قب�ل ش�هر رمض�ان ص�ورة 

تعبريية
-1 نبدأ بمناقشة ما يحتاجه املنزل من 

املش�رتيات  املنزلية وقائمة  األغراض 
التى تقل كثريًا عن الس�نوات املاضية 

نظرًا لقل�ة العزومات العائلية، وعمل 
كشف أسبوعي وليس شهريا للرشاء، 
وكتابة قائمة بالسلع األساسية التي 

ستحتاجينها األسبوع األول
-2 حدد بعدها األولويات لرشاء السلع 
األساسية، وقسم املشرتيات بني التى 
يمكن تخزينها الستخدامها عى مدار 
الش�هر بالكامل، واملشرتيات األخرى 
رشاء  ينبغ�ى  الت�ى  كالخ�راوات 

كميات قليلة منها حتى ال تتلف.
بالنس�بة ل�رشاء حاجي�ات  أم�ا   3-
رمض�ان، فاش�رِت كمي�ات قليلة منه 
وإذا احتج�ت قم بال�رشاء مرة أخرى 
حتى ال تنفق كثري من النقود وتتفاجأ 

أنكم ال تحتاجون هذه الكمية.
-4 اتج�ه إىل رشاء مكونات الحلويات 
البس�يطة مث�ل األرز بلب�ن والكري�م 
كراميل للحفاظ عى امليزانية يف شهر 

رمضان
-5 ح�ددوا جزءا م�ن ميزانيتكم لبند 
ترتك�وا  ال  ك�ى  وال�زكاة  الصدق�ات 
ه�ذه املرصوف�ات للظ�روف بش�كل 

عشوائى. 
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 ع�ى م�دار أش�هر، كان�ت التوصيات 
بش�أن املس�افة اآلمنة بني األشخاص 
تش�ري إىل رضورة التباع�د بق�در م�رت 
ونصف إىل مرتين عن اآلخرين، لتجنب 
انتقال عدوى فريوس كورونا املستجد، 
لك�ن يب�دو أن هذه املس�افة “ليس�ت 

كافية”.
فقد وج�دت دراس�ة حديث�ة فحصت 
عينات الهواء داخل مستشفى يستقبل 
الف�ريوس  أن   ،”19 “كوفي�د  م�رىض 
يمكن أن ينتقل بني األشخاص حتى لو 
كانت املس�افة بينهم تصل إىل 4 أمتار، 
وهي ضعف املس�افة اآلمنة التي تشري 

إليها اإلرشادات الحالية.
وتوصلت الدراسة التي أجراها باحثون 
صيني�ون إىل خالص�ة جديدة، تنس�ف 

“قاع�دة املرتي�ن” يف األماك�ن العامة، 
املتعارف عليها حول العالم.

وأجريت الدراسة، التي نرشت نتائجها 
املعدي�ة  “األم�راض  مجل�ة  األولي�ة 
الناش�ئة” األمريكية، من خالل اختبار 
عينات سطحية وهوائية داخل أجنحة 
مستش�فى “هووشينش�ان” يف مدينة 
ووه�ان الصيني�ة، حيث ظه�ر املرض 

ألول مرة.
ووج�د الباحث�ون أن الف�ريوس تركز 
بش�كل كب�ري ع�ى أرضي�ات األجنحة 
“ربما بسبب الجاذبية وتدفق الهواء”، 
كما ت�م العثور عى مس�تويات عالية 
من جزيئ�ات الفريوس عى األس�طح 
التي يتم ملس�ها بش�كل متك�رر، مثل 
ومقاب�ض  والقمام�ة  الكمبيوت�ر 

األبواب.
وأض�اف الباحثون: “ع�الوة عى ذلك، 
فإن نصف العينات املأخوذة من أحذية 
الطاق�م الطب�ي املتواج�د داخل وحدة 

العناية املركزة كانت إيجابية”.
هذا وكش�فت نتائج الدراس�ة أيضا أن 
املريض املصاب بكورونا حني يسعل أو 
يعطس، فإنه ينرش جزيئات الفريوس 

عى مدى 4 أمتار.
لك�ن املؤلفني أش�اروا يف دراس�تهم إىل 
نتيجة إيجابي�ة، هي “أنه لم يصب أي 
من أعضاء املستش�فى، مما يش�ري إىل 
أن االحتياطات املناسبة يمكن أن تمنع 

انتقال العدوى بشكل فعال”.

دراسات حديثة

دراسة حديثة تنسف قواعد “املسافة اآلمنة” لفريوس “كورونا”

 من الوارد ان يكون الزوجني مختلفني سياسيا و تحدث بينهم مشاحنات 
و البع�ض ال يس�تطيع الس�يطره عى اعصاب�ه و يصل االمر للس�باب و 

الرصاخ . . . ىف ذلك املوقف ما املفرتض ان نفعله ؟
يجب ان نصل اوال الس�باب الخالف و بما انكم مختلفني سياس�يا فبالتاىل 

كبريه بينكم بس�بب كل خ�رب ىف اى نرشه اخبار س�يؤدى اىل مش�كله 
ص�ه ان كل منكم س�ريى االمر من وجهه نظره  لخا ا

ش�به و س�يدافع عنها و س�يتحول االمر اىل 
معركه قد تؤدى اىل مشكله اخرى ىف 

حاله انكم لم تس�يطروا عى 
املوقف

و لتف�ادى ذل�ك يجب 
مراعاه التاىل

ان نعطى  بدايه يج�ب 
ىف  حق�ه  ط�رف  كل 

التفكري و ىف اختيار الفكر 
الس�ياىس الذى ي�روق له مع 

ع�دم محاوله ف�رض راينا عى 
الطرف االخر و نحرتم رأيه 

التحك�م ىف النفس واج�ب فمهما 
كان ال�رأى االخ�ر ال يروقنا او حتى 

لو كان االسلوب نفسه غري الئق يجب ان ال ننفعل بالتبعيه بل نحافظ عى 
هدوئنا حتى نستطيع ان نتحكم ىف املوقف. 

من املهم البحث عن النقط املش�رتكه بينكم و اليجادها فيجب اوال تقريب 
وجه�ات النظ�ر باالس�تماع و االبتع�اد عن النق�ط املعروف 

مسبقا انها ستؤدى اىل الصدام 
يج�ب اال يطغى الحديث الس�ياىس ع�ى حياتكم و 
اجعلوا الحديث عن السياس�ه جزء من الحديث عن 
املواضي�ع العامه و ليس كل مح�ور الحديث حيث 
ان مجرد الجلوس امام نرشه االخبار وحدها كفيله 
بتوليد ضغط عصبى و نفىس فال تحرصوا حياتكم 
عن�د تل�ك النقطه ف�ال تس�تقبليه عند 
دخوله اىل املنزل بخرب سياىس تعلمى 

مسبقا انه لن يروقه  
االبتعاد ع�ن التجري�ح فاملالحظ 
ىف االخت�الف الس�ياىس انه قد 
يش�مل نوع�ا م�ن التجريح 
و ايذاء مش�اعر االخرين 
و  االتيكي�ت  م�ن  لي�س 
التعصب  البعد عن  كذلك 

و العند و الجدال.

االتكيت.. فن ..ذوق ..اناقة

اتيكيت اخلالف السياسى بني الزوجني

درجات الحرارة بدأت يف االرتفاع تدريجًيا مع بداية فصل 
الربي�ع، الذي يتمت�ع بارتفاع يف درجات الح�رارة، وقبل 
دخول الصيف، يبدأ الكثريون يف تنظيف مروحة السقف 

والتكييف.
لذا نقدم لكم طرق بسيطة للتنظيف:

- يتم يف البداية فصل التيار الكهربائي.
- ضعي قطعة قماش أس�فل املروحة، لحماية السجادة 

من األتربة املتساقطة.
- يتم إزالة الغبار من ألواح املروحة، باس�تخدام فرش�اة 

تنظيف السقف.
- اس�تخدمي س�لما لك�ي تتمكن�ي م�ن الوص�ول إىل 

املروحة.
- يض يف زجاج�ة بخ�اخ، خ�ل أبيض، وريش به�ا ألواح 

املروحة.
- استخدمي فوطة مبللة باملاء ملسح ألواح املروحة.

- جففي ألواح املروحة بفوطة جافة.
- وبالنس�بة للمراوح التي تحت�وي عى مصابيح قومي 
بإزال�ة املصابي�ح بعناي�ة وتنظيفه�ا، ث�م تركيبها بعد 

تنظيف املروحة.
- ث�م نظف�ي املصابيح باس�تخدام ماء داف�ئ ومنظف، 

وبعد تجفيفهم قومي برتكيبهم.
طرق تنظف التكييف:

- فصل التيار الكهربائي عن التكييف نهائيا.
- بجب أوال تنظيف القطعة الخارجية، ويفضل استخدام 

كمامة عى األنف أثناء تنظيفها للحماية من األتربة.
- نظفي مروح�ة التكييف الخارجية باس�تخدام قطعة 

قماش مبللة ثم بعد ذلك جفيفها.
- فكي الجزء العلوي م�ن التكييف لتنظيف املروحة من 

الداخل واملاتور.
- ظف�ي املروحة م�ن الداخل واملاتور، م�ن خالل قطعة 

قماش مبللة بالقليل من الخل.
- يمكن�ك اس�تخدام بخاخة بها ماء وصاب�ون لتنظيف 

الوجه الخارجي للتكييف.
- يج�ب بعد االنته�اء من التنظيف م�ن الداخل تجفيفه 

جيدا باستخدام قطعة قماش جافة.

تدبري منزلي

حيل وطرق بسيطة لتنظيف مراوح السقف والتكييف

 يعان�ي الكثري من األش�خاص من األرق وقلة 
النوم يف الكثري من األحيان األمر الذي قد يؤثر 
سلباً عى نشاطهم يف اليوم التايل، وذلك بسبب 
اإلجه�اد أو القل�ق أو عوام�ل صحي�ة أخرى، 
وخاصة يف ظل الظ�روف الحالية التي أجربت 
ماليني األش�خاص عى املك�وث يف املنزل للحد 

من انتشار فريوس كورونا.
وم�ن ه�ذا املنطلق أوردت صحيف�ة دييل ميل 
الربيطانية مجموعة من النصائح التي يمكن 
م�ن خالله�ا تحس�ني ج�ودة الن�وم يف اللي�ل 
واالس�تيقاظ بنش�اط يف الصب�اح، عى النحو 

التايل :
-１ إطفاء األضواء الزرقاء

ح�اول إطف�اء أي ض�وء أزرق ق�د يصدر من 
أو  الكمبيوت�ر  أو  الذك�ي  الهات�ف  شاش�ات 
الجهاز اللوحي، ألن الضوء األزرق يؤثر س�لباً 
عى ج�ودة الن�وم وبالتايل يكون االس�تيقاظ 

صعباً يف الصباح.
-１ احجب أي أضواء من الخارج

م�ن املفي�د أال تس�مح ألي أض�واء بالنفاذ إىل 
غرف�ة النوم م�ن الخارج، وحاف�ظ عى ظالم 

الغرفة التام أثناء النوم
-3 تجنب استخدام املنبهات

حاول أن تتجنب استخدام املنبهات لالستيقاظ 
واس�مح لض�وء النه�ار بالنف�اذ بلط�ف عرب 
نافذتك يف الصباح ليكون االستيقاظ طبيعياً.

-4 استخدم الزيوت العطرية

يمكنك رش بع�ض الزيوت العطرية مثل زيت 
الخزام�ى ع�ى وس�ادتك أو يف جمي�ع أنح�اء 
الغرف�ة لتعزيز االس�رتخاء أثناء الن�وم، فهذا 
يس�اعد عى االس�تيقاظ بنش�اط وحيوية يف 

الصباح.
-5 احصل عى حّمام مسائي

خذ حماماً حاراً قبل اللجوء إىل الفراش بحوايل 
45 دقيقة عى األفل، فالحمام الساخن يساعد 
عى االسرتخاء أثناء النوم، وبالتايل االستيقاظ 

بشكل أكثر حيوية ونشاطاً.
-6 ارشب شاي البابونج

يس�اهم ش�اي البابونج يف تهدئ�ة األعصاب، 
ل�ذا ينصح الخرباء يتناوله قبل النوم بس�اعة 

للحصول عى ليلة هانئة.
-7 تناول مكمل املغنيزيوم

يق�ول الخرباء ب�أن مكمل املغنيزيوم يس�اعد 
ع�ى اس�رتخاء عضالت الجس�م، ل�ذا ينصح 

بتناوله قبل النوم بربع ساعة عى األقل.
-8 جرب التأمل

يويص العلماء بممارسة التأمل قبل النوم ملدة 
ال تتجاوز 10 دقائق، ألن هذه الرياضة تساعد 

عى النوم والتمتع بليلة هانئة.
-9 التنفس العميق

مثله مثل التأمل، يس�اعد التنفس العميق ملدة 
10 دقائق قبل النوم عى االسرتخاء والشعور 

بالهدوء والسكينة. 

طبيبك يف بيتك

هكذا تستيقظ بنشاط أثناء فرتة العزل الصحي

لطلة ابهى..

 صاحب�ة الطول القصري والجس�م 
النحيل :

تعاني ه�ذه املرأة م�ن القرص فهي 
تح�اول إظهار جس�مها أكثر طوال 
فمن الروري اس�تخدام الخطوط 

الطولية
إلعطائها إيحاء بالطول .

يج�ب عليه�ا االبتع�اد ع�ن املالبس 
التالية :

* املالبس الت�ي تتكون من قطعتني 
مختلفتني يف اللون.

* اإلكسسوارات الضخمة والطويلة 
واالكوال العريضة .

*الجاكتات الواسعة التي تساعد يف 
تقس�يم الطول مما يجعل الجس�م 

يبدو اقرص من الواقع.
كما يجب عليها ارتداء :

* القصات الطويلة كالربنسيس.
* فس�اتني م�ن لون واح�د الن ذلك 

يعطي إيحاء بالطول.

* األقمشة السميكة.
* املالبس ذات األلوان الزاهية.

صاحب�ة الط�ول القصري والجس�م 
املمتلئ :

تراع�ي م�ا  أن  امل�رأة يج�ب  ه�ذه 
يظهره�ا أكثر طوال وأكثر رش�اقة 

وبالتايل عليها االبتعاد عن:
* املالبس الت�ي تتكون من قطعتني 

مختلفتني يف اللون .
* الفساتني الواسعة أو الكلوش .

* الشعر الطويل املنسدل .
* الجاكت الواسع .

* األقمشة السميكة .
* األقمشة ذات النقوش الكبرية .

* األقمشة املقلمة عرضيا .
واألل�وان  الكث�رية  الزخرف�ة   *

املتداخلة.
كما يجب عليها أن ترتدي :

* القصات الطويلة كالربنسيس
والحقائ�ب  اإلكسس�وارات   *

املتوسطة الطول.
* األقمشة املقلمة طوليا.

صاحب�ة الط�ول الطويل والجس�م 
النحيل :

هذه امل�رأة تحاول إبع�اد النظر عن 
طوله�ا إذن من ال�روري الرتكيز 

عى:
العريض�ة  الخط�وط  اس�تخدام   *

لتقلل من حدة الطول .
إذن يجب ان تبتعد عن:

* الخط�وط الطولي�ة ألن ذلك يزيد 
من إظهار الطول أكثر من الالزم .

* األقمشة املقلمة بتقليم عريضة .
* اس�تخدام املالب�س املفتوحة من 

األمام .
* استخدام موديالت الربنسيس .

كما يجب عليها أن ترتدي :
* املالبس ذات القصاصات األفقية 

* املالبس ذات الجيوب الكبرية .
* املوديالت التي تحدد خط الوس�ط 
وبل�ون  العريض�ة  األحزم�ة   *.

مخالف 
* األقمشة الالمعة والبلورية .
* االقمشة املقلمة بالعرض .

* اإلكسسوارات امللونة .
* اختالف األلوان بني جزئي امللبس 
.صاحبة الط�ول الطويل والجس�م 

املمتلئ يجب أن تتجنب :
* الخطوط األفقية وأيضا الس�فرة 

والوسط .
* املالبس امللتصقة بالجسم .
* األلوان الفاتحة او الزاهية .

* األقمشة الالمعة حيث إنها تعكس 
الض�وء فتعط�ي تأث�ريا باالتس�اع 

والزيادة يف حجم الجسم .
* األقمش�ة املنقوش�ة برس�ومات 

كبرية أو املقلمة بخطوط عريضة .
* األحزمة العريضة .

*الجي�وب الكبرية واإلكسس�وارات 
الضخمة .

وعليها أن تقتني ما يناسبها مثل :
بقص�ات  تتمي�ز  الت�ي  املالب�س   *
طولية ألنها تقلل من حجم الجس�م 

الطبيعي .
* املالب�س املزخرفة بزخ�ارف غري 
واضح�ة واملقلمة طولي�ا بخطوط 

رفيعة .
* اإلكسس�وارات والتطري�ز الناعم 

غري الصارخ .
صاحبة الطول املتوس�ط والجس�م 

النحيل يجب أن تتجنب :
* املالبس امللتصقة عى الجسم .
* املالبس ذات الفتحات الكبرية .

ويجب ان ترتدي :
* القص�ات ع�ى الص�در ك�ي تزيد 

اإلحس�اس باالمتالء .
* اآلشاربات الطويلة حول العنق .

* األقمشة السميكة نوعا .
صاحبة الطول املتوس�ط والجس�م 

املمتلئ يجب أن تتجنب :
* الثياب الضيقة جدا .

* اإلكسسوارات الصغرية والحقائب 
صغرية الحجم.

* األقمشة ذات الرسوم الكبرية .
* الجيوب الكبرية .

* الخط�وط املنحني�ة الت�ي تعطي 
إحساس باالمتالء

كما يناسبها :
* املالب�س الطولي�ة نوع�ا م�ا ذات 

األكمام .
* املالبس الت�ي تتكون من قطعتني 

.* األلوان الفاتحة .

كيف ختتارين املالبس اليت تناسبك لتظهري يف امجل  صورة

سر االعشاب..؟؟؟

 زيت اللوز وفوائده للشعر 
والبشرة

  ))) كابوتشينو (((
املقادير:

4اكواب  مركز-  نستلة  حليب  علبة 
 – قشطة  علبة   – مغيل  ماء 
 -1/2 كاكاو  صغريه  1/2ملعقه 

ملعقه صغريه نسكايف
الخالط  يف  توضع  اإلعداد:  طريقة 
رغوة  تتكون  حتى  جيدا  وتخفق 
ويزين  اكواب  يف  تصب  ثم  كثيفة 

الوجة بالنسكايف
 ))) قهوة اللوز ((( املقادير:

كبريه  5مالعق   – سايل  حليب 
سكر- 4مالعق كبريه رز مطحون+ 
 – هيل  رشة   – نشأ  كبريه  1ملعقه 

1كوب لوزمسلوق ومدقوق
النار  عى  الحليب  نضع   : الطريقة 
ويحرك  والنشأ  والرز  السكر  مع 
شوية  ثقيل  يصبح  حتى  بإستمرار 
ثم نضع رشة الهيل وقليل من اللوز 
يف  يصب  ثم  فقط  2دقيقة  ويرتك 

اكواب ويزين باللوز

املطبخ

طريقة عمل املشروبات 
الساخنة

Wed 15 Apr 2020االربعاء - 15 نيسان 2020



 وبغ�ض النظ�ر أي ح�االت النوم ه�ي األفضل 
صحًي�ا، لكننا بصدد توضح ما تش�ر إليه هذه 

الحاالت.
يف الدراسات العلمية النفسية لحاالت النوم فقد 

تم تصنيفها ل� 8 حاالت وهي كالتايل:
1. وض�ع الغط�اء ع�ى كل الجس�م واحتضان 

الوسادة:
بالغال�ب ف�إن األش�خاص الذين ينام�ون بهذه 
الطريق�ة يكون لديهم ح�س األنانية عايل وحب 
ال�ذات، إضاف�ًة لفقدانهم للثق�ة واألمان فيمن 
حوله�م، وه�ذا يجعله�م يش�عرون باملش�اكل 

دوًما.
فتغطي�ه الرأس والجس�م كله كأن�ك تنعزل عن 
العالم وتصن�ع منك لوحدك عال�م منعزل، علّك 

تجد فيه األمان الذي تفتقده.
2. النوم عى البطن:

أصح�اب ه�ذه الطريقة يف النوم هم أش�خاص 
األصدق�اء  م�ن  الكث�ر  يمتلك�ون  محبوب�ون 
منطلق�ون نح�و الحي�اة بنش�اط يمارس�ون 
أعمالهم بإيجابية، ال يستس�لمون للنوم إاّل بعد 

اإلجهاد الكثر.
إقباله�م الجميل عى الحي�اة يجعلهم يكرهون 
الروت�ن واألم�ور االعتيادية، إضاف�ًة إىل امليول 

القيادي لدى هؤالء 

األشخاص وحبهم إلدارة األشياء وفقا للمبادئ 
التي يحب�ون أن يحتفظوا بها س�واًء مبادئ أو 

عادات وتقاليد.
3. النوم عى الظهر:

الن�وم بهذه الوضعية هي األنس�ب لالس�رخاء 
الكيل، حيث يكون الجسم يف وضعية مستقيمة، 
ومجرى التنفس مفتوح ألعى وهذا يساعد عى 

االسرخاء والشعور بالراحة.
األش�خاص الذي اعت�ادوا النوم به�ذه الطريقة 
يتمي�زن بثقتهم بأنفس�هم ولديه�م حدود عى 

األشياء وتحفظات عى أشياء أخرى.
يعي تماًم�ا ترصفاته، وال يتع�دى الحدود التي 
يرس�مها، وألّنه كذلك؛ فهو ش�خص طموح له 
خططه وأهدافه الواضحة التي يعمل لكي يصل 
إليها م�ع التصميم واإلرادة والثق�ة التي يتحى 

بها.
ه�ذه الصف�ات والتي أساس�ها الثقة تكس�بك 
األمان وال تش�عر باملش�كالت وال تضجر، وهذا 
ينعك�س عى حيات�ك اليومية وبالت�ايل ينعكس 
ع�ى طريقة نومك الهادئة العميقة االس�رخاء 

هذه.
ع�ى  الن�وم  م�ع 4.  الظه�ر 

وضعية اليدين باألعى بمستوى الرأس:
وضعية نجمة البحر واألشخاص الذين ينامون 
به�ذه الطريقة هم اجتماعي�ون، يحبون تقديم 
املعونة واملس�اعدة لآلخرين، يشفقون عى من 
لديه مش�كلة ويس�عون دائًما لحلها والتخفيف 

عّما حولهم.
وأيًضا يتمتع�ون بحب األش�ياء الجديدة وعمل 

األشياء الجديدة وخوض غمارها.
5. النوم عى أحد الجانبن مع ضم الجسم:

ه�ذه الطريقة يف النوم تنامها النس�اء أكثر من 
الرجال، وهي تعكس شخصية حادة وقاسية يف 
الظاه�ر لكنها يف باطنها حساس�ة جًدا، تخفي 

حساسيتها من بعض األشياء بكلمات قاسية.
لك�ن يتمتع�ون بعالق�ات فيه�ا ح�ب وحن�ان 
فه�م فيه�م الطيبة لكن أس�لوبهم ال�ذي يعكر 

صفوهم.
6. النوم عى أحد الجانبن مع فرد الساقن:

يتصف هؤالء األشخاص بالثقة وحبهم لآلخرين 
خاصة أصدقائهم اجتماعين ال يبحون العزلة.

ال يحبون الس�يطرة بآرائهم وال يميلون للقيادة 
وال يفتعلون املشاكل.

7. الن�وم ع�ى أح�د الجانبن مع ف�رد الذراعن 
ألعى بمحاذاة الرأس:

الذين ينامون بهذه الطريقة ذو عقول متفتحة 
وألنهم كذلك فهم انتقادي�ون من الدرجة االوىل 

وعنيدون.
8. التقلب كثرًا أثناء النوم:

فال تك�ن هناك وضعي�ة واضحة للن�وم ال عى 
البط�ن وال ع�ى الجنب أو الظهر، واألش�خاص 
كث�ري التقلب يف نومهم هم كث�ري التقلب يف 
حياتهم، لديهم مشاكل كثرة تقلقهم حتى عند 

نومهم الستمرارهم بالتفكر فيها.
وطبًعا عند عدم ثبات الجسم بوضعية معينة يف 
النوم فالجسم ال يأخذ كفايته من الراحة وهذا 
ما يجعل هذا الش�خص يس�تيقظ غ�ر مرتاح 

وبمزاج معكر أيًضا.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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من املم جدا اليوم االهتمام باحتياجات ومطالب 
اآلخرين خاصة إذا كنت تعلم أنهم يمرون ببعض 
األزمات واملش�اكل. خوف�ك من أن تك�ون معروضا 
للهج�وم قد يجعلك تفقد األصدقاء والزمالء. إذا أس�أت 
فه�م وجهة نظر أحد األصدق�اء، حاول أن تتوصل لحل 

بدال من فقدانه.

تنته�ي اليوم املهلة املح�ددة ملرشوعك األخر، 
حققته�ا  الت�ي  بالنتائ�ج  س�عيدا  وس�تكون 
وبتحس�ن وضعك املهني واملادي. تش�عر أن ثقتك 
يف نفس�ك يف زيادة مستمرة ولذلك س�تغامر يف املرحلة 

املقبلة من حياتك وتشارك يف أكثر من مرشوع.

تغير غر متوقع عى املس�توى املادي اليوم. 
ربم�ا تتلق�ى جواب�ا أو خطابا من م�كان ما، 
وعندم�ا تفتح املظروف، تب�دو عاجزا عن الكالم. 
ربم�ا تحصل عى عالوة أو مكافأة أو هدية ثمينة من 
ش�خص ما. أنفقت مبالغ طائلة من املال خالل الفرة 

املاضية، ولذلك يفضل أن تدخر هذا املبلغ اآلن.

تخف الضغوط عليك خالل هذه الفرة وتتفرغ 
لألعمال الروتيني�ة. اليوم هناك ذكريات جميلة 
برفق�ة الحبي�ب. تقدم أفض�ل إنجاز ل�ك يف العمل 
اليوم مما يعطي�ك مكانة مميزة يف الرشكة. أعط املزيد 

من وقتك اىل الحبيب فهو يشتاق لك.

ق�رارات مهمة عى الصعيد املهني. التذّمر من 
ترصف�ات الرشي�ك يؤدي اىل بع�ض االنزعاج، 
لكن املعالجة تحتم عليك القيام بخطوات رسيعة. 
حرّك الطاقة يف جس�مك وفجرها بخطوات تمهيدية 

للقيام بمرشوع صحي مفيد.

س�تتخذ ق�رارات قريب�ا يف حيات�ك الخاصة. 
تمسك برأيك، ولكن استمع أيضا إىل ما يقوله 
اآلخ�رون من حولك. تظهر هذه الظروف الصعبة 
أيضا يف ش�كل جسدي. خذ وقتك لالس�تمتاع باملزيد 

من السالم والهدوء.

ام�زج الواقع بالخي�ال لك�ي ال تعيش حياة 
مملة. تراج�ع خطوة للخلف واس�رح قليال. 
حاول أن تقيض معظم وقتك يف التأمل والتخلص 
من كل ما يقلقك هذه الفرة. كن هادئا بقدر اإلمكان 
طوال اليوم، ومارس بعض الرياضات التي تساعد عى 

االسرخاء كاليوجا.

تش�عر ه�ذه األي�ام أن�ك متعلق بش�خص ما 
يف العم�ل، فك�ن متفائ�ال فربما ترتب�ط بهذا 
الش�خص يف القريب العاجل. ال تنزعج إذا عرب لك 
بعض األش�خاص ع�ن متعتهم يف الح�وار معك فأنت 
ش�خصية مميزة جدا. قم بعم�ل صداقات جديدة وكن 

اجتماعيا.

لديك مس�ؤوليات متنوّعة شخصية ومهنية، 
فتش�عر بالتوّتر وتتمنى ل�و ان األحّباء خّففوا 
م�ن مطالبه�م ووقف�وا اىل جانب�ك. تنته�ي م�ن 
واجبات�ك العام�ة برسعة اليوم. ال تختلق املش�اكل، بل 

انظر إىل الحياة والفرص بإيجابية.

أنت أبعد م�ا يكون عن النزاع�ات الداخلية يف 
الوقت الحايل، وعى الرغ�م من أنك قوي للغاية 
ومت�وازن فأن�ت أيضا متواض�ع. ل�ن ُتنهي فقط 
املرشوع�ات املعتادة بطريق�ة فعالة ومح�ددة، ولكنك 
أيًضا تأخذ عى عاتقك عماًل أكثر لتظهر كيف أنك قادر 

عى العمل ويمكن االعتماد عليك.

ربما تضط�ر إىل إنجاز بع�ض األعمال املهمة 
التي تتعلق بتس�وية خالف ما أو عالوة مالية. 
قد يكون األمر ممال للغاية. قد تبتكر أفكارا جديدة 
يف مجال الرسم واملوسيقى. سجل هذه األفكار واهتم 
بها. لديك ذاكرة جيدة، ولكن ربما تحتاج أن تسرجعها 

فيما بعد.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يحك�ي ان كان هناك رجل يش�كو أن يف بطنه ضفدعا يس�مع صوته 
ويش�عر به يف كل وق�ت، فذه�ب إيل الطبيب وحكي له عن مش�كلته، 
تعج�ب الطبي�ب يف البداية من ش�كوى الرجل ولكن ع�يل أي حال قام 
بعمل جمي�ع الفحوصات والتحالي�ل الالزمة ل�ه، وبالطبع لم يجد يف 
بطن�ه الضفدع املزعوم، فأخرب الرجل بالنتيجة، فاس�تنكر املريض رد 
الطبيب وقال يف غضب شديد : إنك مجرد طبيب فاشل، كيف يمكنك أن 
تنك�ر وجود ضفدع يف بطني وتقول عني أنني أتوهم، وأنا أقس�م أنني 

أسمع صوته وأشوف به، وترك العيادة وذهب وهو يشتعل غضباً .
ذه�ب بعد ذلك إيل العديد من األطباء واملستش�فيات ولكن الكل اجمع 
ع�يل انه ليس هناك أى ضفدع يف بطنه وأنه يتخيل ذلك، وازداد وضعة 
الصحي س�وءاً ، حتي أش�ار عليه أحد اصدق�اءة أن هناك أحد األطباء 
املش�هورين يمكنه أن يحل مشكلته ويخلصه من هذا الضفدع املزعج 

وأعطاه عنوانه .
أرسع املريض عيل الفور إيل ذلك الطبيب املشهور وقال له : لقد مررت 
خالل الفرة املاضية بالكثر من التجارب الفاش�لة مع أطباء فاشلن 
ال يتقن�ون عمله�م وال يفقهون من الطلب ش�يئاً وال�كل قال يل إنه ال 
يوجد أى ضفدع يف بطني، مع العلم أنني أشعر بحركته وأسمع صوته 

ومتأكد تماماً من وجودة، فهل يمكنك مساعدتي ؟
كش�ف الطبيب عيل املريض واكتش�ف بالطبع أن�ه ال يوجد ضفدع يف 
بطنه، وقبل أن يعطيه النتيجة فكر قليالً وخىش ان يش�وه هذا الرجل 
س�معته إذا أخربة من جديد بعدم وج�ود ضفدع يف بطنه كما فعل مع 
باق�ي االطباء، فقال للرجل : لقد رأيت بالفعل أن هناك ضفدع يتحرك 
يف بطن�ك، فرح الرجل كثراً وهو يقول باعتزاز وفخر : أنت أول طبيب 
أث�ق به، أنت مث�ال للطبيب املخلص املتقن لعمل�ه، أنا كنت متأكد من 
ذلك ولكن باقي األطباء الفاش�لن لم يصدقوني مما زاد الوضع سوءاً 
وتأخرت حالتي الصحية، فأرجوك س�اعدني وأخرج هذا الضفدع من 

بطني حتي أرتاح واعود من جديد إيل صحتي .
فقال الطبيب الذكي : علينا أن نقوم بإجراء عملية جراحية بسيطة إلخراج 
ه�ذا الضف�دع، فوافق الرجل ع�يل الفور فق�ام الطبي�ب بتخدير املريض 
وطل�ب من إحدي املمرضات أن تش�ري له ضفدعاً من إحدي محالت بيع 
الحيوانات القريبة من العيادة، وما إن فاق املريض من التخدير وجد حوله 
الطبي�ب واملمرضات يهنئونه وأمامه وجد الضف�دع املزعوم، ففرح كثراً 

ومن يومها تحس�نت صحته ولم يش�تكي مرة أخري من الضفدع .
الحكمة من القصة : ٰهذا هو حال من يأرس نفسه بقيود نفسية ليس لها 

وجود واقعي .. تخلص من قيودك النفسية وأوهامك وانطلق.

قصة وعربة اختبارات شخصية

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

تردد كثرا حت�ى تأخذ القرار املناس�ب مما 
يض�ع الحبي�ب يف مواق�ف محرج�ة للغاي�ة. 
س�ابق الزمن للوصول إىل حلمك وس�وف تسمع 
أخبارا س�عيدة يف الف�رة القادمة وس�وف ينىس لك 

الحبيب األخطاء السابقة.

همسات دافئة

عندما تمتزج الحقيقة بالخيال ...
وتتبعثر ذرات الرمال عى سفوح الجبال ...
وتنتحر األحبار فتخط باألقالم األفكار ...

وتذوب الكراهية ىف أحضان املحبة .. 
والليل يحاكى القمر ىف األسحار ... 

عندما تغنى االقدار لحن املستحيل ...
وتشتاق النفس لشفاء القلب العليل ...

وتنقشع غيوم الليل الطويل ...
ويغلف الصمت الكون الجميل ...

عندها فقط تشعر بأن الكون ملك لك بكل التفاصيل ...
وأنك تعيش ىف الجنة وتستمتع بما ليس له ىف الدنيا مثيل

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

يف بطين ضفدعشخصيتك من طريقة نومك

1759 � افتتاح املتحف الربيطاني.
1854 - الجيش الرويس يتعرض لهزيمة قاسية 
يف “معرك�ة جاتان�ا” يف روماني�ا م�ن الجي�ش 
العثماني، وأدت املعركة إىل فشل الروس يف طرد 

العثمانين من رومانيا.
1892 - جيمس نيس�مث يص�در كتاب قواعدة 

كرة السلة.
1922 - اإلعالن عن قيام جمهورية أيرلندا.

1934 - زل�زال يف بيه�ار بالهن�د ونيب�ال بقوة 
8.4 عى مقي�اس ريخر يؤدي إىل وفاة 10700 

شخص.
1944 -اللجنة اإلستش�ارية األوروبية واملكونة 

من ممثيل قوات الحلفاء تقرر تقسيم أملانيا.
زلزال يف األرجنتن بقوة 7.8 عى مقياس ريخر 

يؤدي إىل وفاة 5000 شخص.
1966 - انقالب عس�كري يف نيجريا قتل خالله 
رئيس الوزراء أبو بكر باليوا، وتنصيب الجنرال 

جونسون أيرونيس رئيًسا للبالد.
1970 - معم�ر القذايف يتوىل رئاس�ة الوزراء يف 

ليبيا.
1971 - االحتف�ال بمرص بمناس�بة إتمام بناء 

السد العايل.

اس�تقالل  توق�ع معاه�دة  الربتغ�ال   -  1975
أنجوال.

1985 - ع�ودة الربازي�ل للحك�م املدني بعد 21 
عام من الحكم العسكري.

1990 -عن�د منتص�ف الليل انته�ت املهلة التي 
منحها مجلس األمن الدويل إىل العراق لإلنسحاب 

السلمي من الكويت وذلك وفق القرار 678.
ب�دء الح�رب األهلية ب�ن جمهوريت�ي أرمينيا 

وأذربيجان السوفييتيتن.
املفتوح�ة  املوس�وعة  عم�ل  بداي�ة   -  2001

ويكيبيديا.
2006 - مجل�س ال�وزراء الكويت�ي ين�ادي ويل 
العهد الش�يخ س�عد العبد الله الس�الم الصباح 
أمرًا لدولة الكويت بعد وفاة األمر الشيخ جابر 

األحمد الصباح.
2007 - تنفي�ذ حك�م اإلع�دام يف ع�واد البن�در 
وب�رزان التكريت�ي وذلك بع�د إدانته�م بجرائم 

حرب.
2009 - طائ�رة إرسائيلي�ة تغ�ر ع�ى من�زل 
القيادي يف حركة حماس س�عيد صيام وتغتاله 
م�ع كل من كان معه باملنزل وذلك يف اس�تمراًرا 

ملا تسميه إرسائيل بعملية الرصاص املصبوب.

الكلمات االفقية
-1 امللك الذي مّزق كتاب الرسول صى الله عليه و سلم

-2الجنون - سورة قرآنية
-3 طعن بسن إبرة أو رمح

-4 يرقد -  تأكل و تأكل و ال تموت و اذا رشبت تموت
-5 من األزهار - للنصب

-6س�ائل هيدروكربون�ي ،مش�تق م�ن النف�ط ،قاب�ل 
لالشتعال 

-7 ذاق - خبأ - من أخوات كان
-8 هيبة - متشابهان

-9 ملحد - التمر قبل أن ينضج
-10 الُحب الشديد  

الكلمات العمودية
-1آلهة الوالدة يف النيبال - ُيقال أنه سم الحياة الزوجية

-2 مرض معد - مهنة التذوق )م( - قادم
-3 أصلح البناء - من الظواهر الفلكية

-4 من األنبياء عليهم السالم )م( - ذهاب النوم )م(
-5 من ال أسنان له )م(

-6 برج شهر بإيطاليا -  منظمة عسكرية سابقة لدول 
أوروبا الوسطى والرشقية )م(

-7 حفر البرئ - لعق بلسانه - تمادى يف الخصومة
-8 شحذ السكن - أكرب غدة يف جسم اإلنسان

-9 بحر - عنرص كيميائي ,ذو العدد الذري 28 يف الجدول 
الدوري للعنارص

-10 وسخ - إشتاق

هل تعلم ان حجم عن النعامة اكرب من حجم دماغها
هل تعلم ان النمله ال تقلب اال عى جنبها االيمن فقط.

هل تعلم ان الدبه القطبيه ال تستخدم يدها اليمنى ابدا إال انها 
تستخدم يدهها اليرسى فقط .

هل تعلم ان املرأة ترمش اكثر من الرجل بمرتن.
ه�ل تعل�م ان الحي�وان الوحيد 
ال�ذي اليس�تطيع ان يقفز هو 

الفيل
ه�ل تعل�م ان الحي�وان ال�ذي 
ينتحر عندما يمرض هو النرس 
ه�ل تعل�م أن الزراف�ة الزرافة 
تن�ام ط�وال اليوم مدة تس�عة 

دقائق عى ثالثة مراحل
هل تعلم أن الفيل عندما يحزن 

يقوم بالبكاء
ه�ل تعل�م أن الحي�وان ال�ذ اذا 
انقطع ذيله يموت هو الحصان 

هل تعل�م ان الحيوان الذي يغلق 
عن واحدة يف نومه ويبقي االخرى مفتوحة هو الدلفن

هل تعلم أن الحيوان الوحيد الذي يستطيع ان يحمل وزنا يفوق 
وزنها ب� 50 ضعفا هو النمل

هل تعلم أن الحيوان الذي يبكي حينما يفرح هو التمساح

هـــــل تعلــــــم

Wed 15 Apr 2020االربعاء - 15 نيسان 2020



                  

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة
  Wed    15     April    2020 االربعاء    15    نيسان     2020

  

تغريدات

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

زيد عبد الوهاب

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

  07810090003هاتف هيئة التحرير
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

فريق حبثي يف #جامعة_سامراء يبتكر معقماً جيعل األسطح 
تعقم نفسها ذاتيا وملدة طويلة. 

ــح اجملال لشباب  ــيء يدعو للفخر وإىل ضرورة رعاية وفس ش
#العراق وباحثيه لإلبداع.

ــيء اليوم بشأن #كورونا حيث سجلت  اخبار مفرحة بعض ألش
ــراق وهو العدد األقل منذ فرتة  ــة فقط يف عموم الع 22 إصاب

طويلة مع شفاء 49 مصاباً ودون وفيات 
احملزن إستمرار إرتفاع عدد اإلصابات يف البصرة حيث سجلت 

10 إصابات يف يوم واحد
ــعب  ــزة املعنية لذلك محى اهلل ش ــه األجه ــى أن تنتب  نتمن

العراق والعامل

يف ظ�ل األزم�ة الت�ي يعيش�ها 
العال�م بع�د انتش�ار ف�روس 
كورون�ا املس�تجد، أعلن بعض 
الل�ه،  إىل  تقرّبه�م  الفّنان�ن 
الش�خصية  حس�اباتهم  ع�ر 
ع�ى انس�تقرامن وكل منه�م 

بطريقته الخاصة.
ملج�رد  س�عد  للفّن�ان  وكان 
طريقة يف الترضع، إذ أعاد نرش 
أنشودة دينية كان قد تغنى بها 
من قب�ل يف ع�ام 2018، لرفع 

الوباء والبالء عن العالم.
الش�خيص  حس�ابه  وع�ر 

ظهرملج�رد  انس�تقرام،  ع�ى 
وه�و يعزف ع�ى آل�ة البيانو، 
ويناج�ي رب�ه وهو يق�ول »يا 
الله« بخشوع وترصع بصوته 
املميز، االمر ال�ذي تفاعل معه 
عدد كب�ر من املش�اهر ومن 
متابعيه، معرين عن إعجابهم 
بص�وت ملج�رد وأدائ�ه له�ذه 

االنشودة الدينية.
أنش�ودة ي�ا الله طرح�ت عام 
وألح�ان  كلم�ات  م�ن   ،2008
صالح الكردي وتوزيع وتسجيل 

جالل الحمداوي.

انت�رشت مجموع�ة م�ن الصور، 
الت�ي تجم�ع الفنانة نبيل�ة عبيد 
باملط�رب الش�عبي عبد الباس�ط 
حمودة ينظران لبعضهما البعض 

بشكل ملفت.
وتداول رّواد التواصل االجتماعي، 
الصورة، متكهنن أّن الفّنان يتقّدم 
بطل�ب زواج للنجم�ة، ل�ذا قررت 
الفنان�ة نبيلة عبي�د أن تخرج عن 

صمتها وتوضح حقيقة األمر.

 The لرنام�ج  ترصيحاته�ا  ويف 
Insider بالعرب�ي، ضحك�ت نبية 
عبيد كث�راً، وقالت إن الفنان عبد 
الباس�ط حمودة حل ضيف رشف 
عى مسلس�ل »سكر زيادة« وأدى 
دورا ظريفاً للغاية وشارك بالغناء 
أيضاً وطلب منه�ا التقاط صورة 
معه�ا وه�ي ع�ادة ال تق�وم بهذا 
األمر ولكن نظرا ألنه شارك معهم 

باملسلسل وافقت.

كورونا والتغيري يف 
املواقف السياسية

َطوَت الفّنانة نوال الزغبي مؤخراً صفحة 
الخ�الف بينه�ا وب�ن زميلته�ا الفّنان�ة 
إليس�ا، حيث ع�ادت كل منهم�ا ملتابعة 
األخرى عر مواقع التواصل االجتماعي. 
حي�ث ق�د َتوَّقفت من قب�ل كل منهما يف 
متابع�ة األخرى بعد أن قالت الزغبي بعد 

إط�الق ألبومها: »8 أغاني ناجحة وال 16 
أُغِنّي�ة غر ناجحة«. وكان هذا الترصيح 
إش�ارة م�ن الزغبي غر مب�ارشة أللبوم 
إليس�ا ال�ذي أطلقت�ه وكان يحتوي عى 
16 أُغِنّية. والجدير بالذكر أّن نوال قامت 
مؤخراً بس�ؤال جمهورها حول أَّي أُغِنّية 

م�ن أغنّياتها القديم�ة يفضلون 
الليايل،  وخّرتهم بن: »دلعونا، 

كداب�ن«،  عيني�ك  بيلبقل�ك، 
االس�تفتاء  هذا  وتص�ّدرت 

أغني�ة »عيني�ك كداب�ن« 
بنسبة 36.9%.

حييى الزيدي

يف املرآة

أطلق�ت وزارة الصح�ة املرصية، 
تطبي�ق  ع�ر  اآليل  ال�رد  خدم�ة 
»واتساب« للرد عى االستفسارات 
كورون�ا  بف�روس  الخاص�ة 
املس�تجد. تمكن الخراء يف غوغل 
من تطوي�ر تقنية فريدة تس�هل 
ع�ى املكفوف�ن وضعيفي البرص 

الكتابة يف الهواتف الذكية.
ويش�ر الخ�راء يف غوغ�ل إىل أن 
kTal  لوح�ة املفاتيح االفرتاضية

أنظم�ة  يف  الت�ي س�تدمج   Back
أندرويد تعتمد مبدأ بسيطا يشبه 
 Braille يف عمل�ه الكتابة عر لغة

الخاصة باملكفوفن.
وتعتمد التقنية الجديدة عى لوحة 
مفاتيح مكونة من 6 أرقام كبرة 
تظه�ر ع�ى الشاش�ة، وبمج�رد 

الضغط عى أحدها يصدر الهاتف 
صوت�ا بالح�رف امل�رادف للرق�م 
املذك�ور، ولكتاب�ة ح�رف A عى 
س�بيل املث�ال يج�ب الضغط عى 
رقم 1، ولكتابة B يتوجب الضغط 

عى رقم 1 و2 معا.
ولالس�تفادة من هذه امليزة يجب 
ع�ى صاح�ب الهات�ف التوجه إىل 
إعدادات الهاتف، ومن ثم الضغط 
ع�ى خي�ار »خي�ارات متقدمة«، 
 ،TalkBack وبعدها ضغ�ط خيار

ومن ثم خيار »تفعيل«.
ولالس�تفادة بش�كل أفض�ل م�ن 
ه�ذه امليزة يويص الخ�راء بحمل 
الهات�ف بصورة أفقي�ة لكي تمتد 
لوح�ة املفاتي�ح االفرتاضي�ة عى 

عرض الشاشة.

تطبي�ق  مشغل�و  أعل�ن 
»انستغ�رام« ع�ن ب�دء إطالق 
ميزة الرسائل الخاصة الجديدة 
DMs عر الوي�ب. وتعتر هذه 
بالنسب�ة  منتظ�رة  الخدم�ة 
املستخدم�ن،  م�ن  للكث�ر 
وكان�ت أعلن�ت خ�الل ش�هر 
كان�ون الثاني/يناير عن البدء 
يف دعمها، وقد اخترتها نسبة 
صغ�رة م�ن املستخدم�ن يف 

جميع أنحاء العالم.
وبحس�ب إدارة التطبي�ق، فإّن 
»املي�زة ستتي�ح للمستخدمن 
الرسائ�ل  أتته�م  رؤي�ة مت�ى 

الجديدة، وع�رض كامل الريد 
ال�وارد، وبدء دردش�ة جديدة، 
سواء كانت فردية أم جماعية، 
)ولي�س  الص�ور  وإرس�ال 
امل�زدوج  التقاطه�ا(، والنق�ر 
لإلعجاب، ومشاركة املنشورات 

عن طريق الرسائل«.
بإمك�ان  ب�ات  وبذل�ك، 
»انستغ�رام«  مستخدم�ي 
الشخصي�ة  الرسائ�ل  إرس�ال 
باستخدام  »انستغ�رام«  ع�ر 
إىل  الشخصي�ة،  الحواسي�ب 
ع�ى  املتصفح�ات  جان�ب 

الهواتف الذكية.

ابتك�ر رائ�د أعم�ال يف مدينة هوتيش من�ه الفيتنامي�ة ماكينات 
رصاف آيل تعمل طوال الوقت لكنها ال ترصف نقودا بل أكياسا من 
األرز لتس�اعد من فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم بسبب القيود 

املفروضة يف عموم البالد لكبح انتشار فروس كورونا املستجد.
وس�جلت البالد 262 حالة إصابة ب�«كوفي�دk19« ولم تعلن عن 
أي وفي�ات حتى اآلن، لكن نتيجة لقواعد تباعد اجتماعي فرضت 
يف 31 م�ارس ملدة 15 يوم�ا، أغلقت الكثر م�ن املتاجر واألعمال 
الصغ�رة وأصب�ح اآلالف مؤقتا دون عم�ل أو دخل.ومن بن من 
فقدوا عملهم زوج نوي�ن تاي يل وهي أم لثالثة أطفال وتبلغ من 

العمر 34 عاما وقالت »ماكينات رصف األرز اآللية تلك مفيدة . 
 بهذا الكيس الواحد من األرز لدينا ما يكفينا ليوم... اآلن ال نحتاج 

إال أطعمة أخرى. يعطينا الجران أحيانا بعض البواقي«.
وترصف املاكينة كيس�ا يحتوي عى كيلو ونصف من األرز لعمال 

محتاجن أغلبهم باعة متجولون أو من عمال األجرة اليومية.
وت�رع هوانغ ت�وان آن، رجل األعمال صاحب الفك�رة، يف البداية 
بمجموعة من أجراس األبواب الذكية ملستش�فى يف املدينة قبل أن 

يوجه خرته التكنولوجية ملجال توزيع الطعام.
وذك�رت وس�ائل إع�الم رس�مية أن »ماكين�ات رصاف آيل لألرز« 

مماثلة أقيمت يف مدن كرى أخرى مثل هانوي وهيو ودانانغ.
وقال رجل األعمال لوسائل اإلعالم إنه أراد أن يشعر الناس بأنهم 
ال يزال لديهم القدرة عى الوصول للطعام واملوارد رغم املش�كالت 

املادية التي وجدوا أنفسهم فيها.

غوغل تطلق تقنية تساعد ضعيفي 
البصر على الكتابة في الهواتف

»انستغرام« يطلق ميزة الرسائل 
الخاّصة عبر »الويب«

في زمن كورونا.. صراف آلي يقدم 
األرز بدل النقود  في فيتنام

سعد لمجرد يفاجىء المتابعين بأنشودة يا الله لرفع البالء

قبل س�اعات، انترش خر إصابة أحد فريق عمل مسلس�ل 
»تقاطع ط�رق« بفروس كورونا ال�ذي كان من املقرر أن 

تعود به منى زكي للمنافسة الرمضانية هذا العام.
ولك�ن هذه األخبار نفتها بطل�ة العمل منى زكي عر بيان 
رس�مي نرشته ع�ر صفحته�ا الخاصة عى اإلنس�تغرام، 
رغم أن شاش�ة ال�أم بي يس كانت تستعد الستقبال نجوم 
املسلس�ل ضمن خريطتها الرمضانية الدرامية لكن هذا ما 

حصل.
أك�د مصدر خاص لنواع�م أن ال صحة تمام�اً ملا ُنرش عن 
إصاب�ة املس�اعدة الخاص�ة بمن�ى زكي بع�دوى فروس 
كورون�ا وأن ه�ذا الس�بب وراء توق�ف تصوير املسلس�ل، 
متعجباً من هذه الشائعة كثراً؛ خاصة أن العمل ال يزال يف 

موقع التصوير ولم يتوقف حتى وقتنا الحايل.
وعلمت نواعم أن السبب الرئيس يف احتمال خروج املسلسل 
م�ن الع�رض الرمضاني ه�و وج�ود الكثر من املش�اهد 
الرئيس�ة يف املسلس�ل خارج مرص؛ ما جع�ل العمل مهدداً 
بالخروج من الس�باق الرمضاني املقب�ل لعدم وجود بديل 
لهذه املشاهد التي تتمحور حولها األحداث داخل املسلسل.  

وكان هناك العديد من االخبار التي انترشت بش�أن إصابة 
مس�اعدة منى زك�ي بالكورونا، األمر ال�ذي أوقف تصوير 
املسلس�ل وجع�ل جمي�ع فري�ق العمل يخضع�ون للحجر 

الصحي للكشف عنهم والتأكد من عدم إصابتهم أيضاً.
تدور أحداث املسلسل حول امرأة تعيش مع زوجها وُتفاجأ 

، بعد سنوات من الزواج بخيانته  لها
فتقرر الس�فر هرباً منه 

لتقاب�ل حب�اً جدي�داً 
رحل�ة  يف  وتب�دأ 

أخ�رى بحثاً عن 
جديدة.  حي�اة 
رك  يش�����ا
البطول��ة  يف 
محم�د فراج 
محم����د  و
ح  و مم����د

ب�ن  وعائش�ة 
أحمد.

زينة تُرّد على منتقدي استكمال مسلسالت رمضان

نوال الزغبي ُتغلق صفحة خالفها مع إليسا

نبيلة عبيد ُتعلن على خبر زواجها 
من عبد الباسط حمودة

قالت الفنانة زينة بأنها تستكمل 
تصوير مسلس�لها »جمع 

س�الم« وس�ط حالة 
من القلق بس�بب 

فروس  انتشار 
ن�ا  و ر كو
إىل  مش�رة 
أنه�ا أصبحت 
ف  تخ�ا
ب  ا ق�رت ال ا

أبنائه�ا  م�ن 
بع�د الع�ودة م�ن 

التصوير.
ويف مداخل�ة هاتفي�ة م�ع 

برنام�ج »القاه�رة اآلن« وتقدمه 
اإلعالمي�ة مليس الحدي�دي، أكدت 
زين�ة إنه�ا تتخذ اج�راءات العزل 
يف  منفصل�ة  بغرف�ة  منزله�ا  يف 
الحديقة تدخل إليها عقب عودتها 

من الخارج.
أما عن أجواء التصوير، فقد لفتت 
زين�ة إىل أّنه�ا تت�م وس�ط تعقيم 

كامل للمكان والعاملن.
ال�ي  »الن�اس  زين�ة:  وأضاف�ت 
بتنتقد اس�تكمال التصوير يف ظل 
غلق املس�اجد.. هنوقف التصوير 

ونخ�رب بيت املنت�ج؟ احمنا بدأنا 
قب�ل انتش�ار كورونا 
بكت�ر ويف كمان 
مل�ن  عا
ا  بيتش�غلو
باليومي�ة 
م  ا ح�ر

نقط�ع 
عيش�هم 

ل  بق�و و
للن�اس الي 
بتهاجمنا احنا 
هنس�ليكم  ال�ي 
احتياطاتن�ا  وبناخ�د 

كويس يف االستديو«.
تتخ�ذ  أنه�ا  إىل  زين�ة  ولفت�ت 
بدرج�ة  الوقائي�ة  االج�راءات 
الدرج�ة  أصابته�ا بح�روق م�ن 
الرابع�ة ألنها كانت تبالغ يف وضع 

مواد كيماوية عى يديها.
جدي�ر بالذكر أّن مسلس�ل »جمع 
سالم« من بطولة دالل عبد العزيز، 
وريم البارودي، ومحمد ش�اهن، 
ومحمد عالء، ورنا سماحة، تآليف 
محمد ناير، وإخراج إيمان حداد، 

إنتاج رشكة سكرومو ميديا.

تماشيا مع أجواء فروس »كورونا« املستجد، 
ال�ذي أصبح حدي�ث العالم يف الوق�ت الراهن، 
ظه�رت الفنان�ة اللبنانية، نان�ي عجرم عى 
غ�الف مجلة »ف�وغ« العاملية بش�كل مختلف 
تماما. تصدرت ناني عجرم غالف النس�خة 
العربي�ة من »ف�وغ« وه�ي ترت�دي الكمامة 
الطبي�ة، الت�ي أصبح�ت متداولة خ�الل هذه 
الف�رتة للوقاية من عدوى الف�روس التاجي.
وش�اركت املطرب�ة اللبناني�ة صورته�ا ع�ى 
الغالف، عر حسابها عى موقع »إنستغرام«، 
وكتب�ت معه�ا: »انضممت إىل حمل�ة »البقاء 
يف املن�زل« مع مجلة »ف�وغ« ملحاربة فروس 

»كورون�ا«، والتعزي�ز من فك�رة أهمية 
اتب�اع الع�ادات اآلمن�ة خ�الل الوباء، 

بحس�ب  س�ويا«  أق�وى  س�نكون 
منظم�ة  )س�بوتنيك(.وصنفت 
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ع�ن ف�روس كورون�ا »وباء 
أرق�ام  أن  مؤك�دة  عاملي�ا«، 
اإلصاب�ات ترتف�ع برسع�ة 
كب�رة، معرب�ة ع�ن قلقها 

م�ن احتمال تزاي�د املصابن 
بشكل كبر.

نانسي عجرم بالكمامة على غالف مجلة 
عالمية

حقيقة توّقف تصوير مسلسل منى زكي بسبب كورونا

بعد ميض أكثر من خمسة شهور عى قبول مجلس النواب العراقي، يف جلسته 
االستثنائية  يوم األحد األول من كانون األول/ديسمر/ 2019، استقالة رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي، شهد العراق وضعا سياسيا شائكا نوعا ما ،السيما 
بعد تكليف ثالث رئيس وزراء بتشكيل حكومة مؤقتة ،اليتجاوز عمرها سنة، 

تدعو اىل انتخابات مبكرة ، واجراء اصالحات سياسية واقتصادية يف البلد.
وهن�ا اتذكر قول رئيس الوزراء املستقيل عادل عبد املهدي حينها عندما قال: 

“بعد مرور سنة عى تشكيل الحكومة وصلنا إىل نقطة النهاية”.
اليخف�ى ع�ى الجميع ان مايم�ر به بلدنا م�ن ظروف سياسي�ة واقتصادية 
وصحي�ة ايضا، يتطلب التغي�ر يف املواقف السيما السياسي�ة منها لتخليص 

املجتمع من معاناته التي اصبحت شغله الشاغل.
االن ويف ظ�ل انتشار فروس كورونا املستجد يف اغلب دول العالم، ومن بينها 
بلدن�ا العراق.. نحث جميع السياسين ع�ى تحمل مسؤولياتهم تجاه مايمر 
به البلد ، وترك املناكفات السياسية جانبا ، وامليض قدما للنهوض بواقع البلد 
الذي يشهد ظروفا سياسية غر طبيعية ، ووضعا صحيا اذا لم يتم السيطرة 

عليه فانه ينذر بكارثة انسانية اليحمدعقباها القدر الله  .
 ه�ذا الوباء ال�ذي عج�زت دول العالم لغاي�ة االن عن ايجاد اللق�اح ملعالجة 
املصابن فيه، والذين بلغ عددهم مايقارب املليوني ش�خص، ووفاة اكثر من 

120 الف اخرين .
والحدي�ث عن املواقف السياسية ومتغراتها واس�ع ومتشعب، كما نراه منذ 
سنوات.. وتغير املواقف يأتي بالطبع بناًء عى املعطيات واملتغرات يف الحياة 

السياسية  للبلد.
يف الساب�ق ل�م يكن م�ن املعتاد إن تتغ�ر مواقف رج�ال السياس�ة بن ليلة 
وضحاه�ا، وكذلك ليس م�ن املعتاد ان يصدر موقف م�ن إنسان ويبقى ثابتا 

عليه مدة طويلة. 
وخ�الل معايشتن�ا ومشاهدتن�ا للكثر م�ن املواقف السياسي�ة يف زمننا هذا 
وجدن�ا ان تغي�ر املواق�ف يحصل كثرا، وبش�كل فجائ�ي، وبالتأكيد إن هذا 
التغير لم يحدث دون وجود اسباب حقيقية وجوهرية ابرزها “ املخاوف  من 
القواع�د الجماهرية، فان تغير مواقف السياسين قد يكون وارداً، والسيما 
اذا مورس�ت عليه�ا ضغ�وط من قب�ل الجماه�ر، اوجماهره�ا وقواعدها 
، واملخ�اوف من هبوط ش�عبيتها ايض�ا يجعلهم يفكرون ملي�ا للحفاظ عى 

مكانتهم.
وايض�ا ..املغري�ات التي تجعل م�ن املواقف السياسية متغ�رة فهي كثرة .. 

منها ما فوق الطاولة واخرى تحتها .
ان تغي�ر املواق�ف السياسي�ة يتطل�ب أحياناً تغي�ر األش�خاص، واستبدال 
املناصب، وتبديل الحقائب، من اجل مصالح البلد، واحتواء الفشل اينما وجد، 

وقد تكون هذه الخطوات من الرضورة يف وقت ما.
هنا اقول ..املواقف السياسية قد تتغر بناء عى معطيات الحياة السياسية ، 
لكننا يجب ان نقف قليال عند املبادئ.. ويجب ان النخلط بن املبادئ واملواقف 

السياسية، يف الكثر من األحيان يجري الخلط بينهما .
تع�ر املب�ادئ عن املنطلق�ات الفكري�ة واألخالقية األساسي�ة املنسجمة مع 
منظوم�ة القي�م الراسخة، التي يؤم�ن بها اإلنسان، والتي ع�ادة ما تميل إىل 
الثب�ات.. أما املواقف السياسية فهي آنية، تكتيكية، وليدة الحدث، يتم تبنيها 
وف�ق قراءة معينة وتقدير املوق�ف، وبناء عى حساب�ات املصالح – أو هكذا 
ُيف�رتض – والتي عادة م�ا تميل إىل التغر والتبدل بحس�ب تغر املعطيات أو 

اختالف الرؤى والتوجهات.
التغي�ر يف املبادئ مذموم، إال أن يكون وف�ق مراجعات فكرية معينة، إلعادة 
صياغته�ا وتحسينه�ا وتطويرها وفق مقتضي�ات الزمان واملك�ان والحال. 
املشكل�ة يف ه�ذا السياق تكمن يف احتس�اب العديد من املواقف 
السياسي�ة عى أنه�ا مب�ادئ، نتيجة املبالغ�ة يف النفخ 
والتعبئ�ة والتنظر، لذل�ك تحدث ارتباك�ات، وربما 
تصدع�ات عندما يط�رأ تغير يف املواق�ف ألنه تم 

رفعه�ا ملرتب�ة املب�ادئ.
املب�ادئ ال تتغر، وإنم�ا تتغر األفك�ار املبينة 
عى هذه املبادئ، بما تفرضه قوانن و ظروف 

العرص.
أما املب�دأ والسلوك وأيهما يأت�ي اوالً . . فإني 
أرى أن كالهما واحد ومتالزمان ، فكيف يعتنق 
اإلنسان مبدأ أن الحرية املنضبطة هي أساس 
م�ن مب�ادئ الديمقراطية ، و ت�رى يف سلوكه 
التش�دد العقي�م أو التسيب الذي ق�د يصل لحد 
االنحالل األخالقي . . اويقول شيئا ويفعل شيئا 
اخر ، فإن لم يتوافق ويتطابق املبدأ مع السلوك 
فنح�ن أم�ام حال�ة مرضي�ة لشخ�ص مصاب 
باالنفص�ام يف الشخصية . وي�رضب لنا القرآن 
الكريم صورة بيانية رائعة ملثل هؤالء ،يقول 
َها الَِّذي�َن آََمُنوا لَِم  الله ع�ز وجل: } َي�ا أَيُّ

َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن {.
ويف الختام اق�ول ..التغير من صنع 
الب�رش، وماعلين�ا اال ان نفكر بما 
يخ�دم بلدن�ا، ونض�ع املصال�ح 

واملنافع الشخصية جانبا.

نجاح كبر حققه الفنان املرصي، أحمد الس�قا، يف ش�هر رمضان 
املايض، حينما أطل بمسلسله »ولد الغالبة« الذي عرض عر شبكة 
»MBC مرص«. ليحافظ الس�قا عى ظهوره يف ش�هر رمضان هذا 
العام، إال أن األمر س�يكون مختلفا بش�كل كي، بعدما خلع السقا 
عب�اءة الدراما هذا الع�ام، وقرر أن يظهر ع�ر برنامج تلفزيوني. 
حيث انتهى الس�قا من برنامجه الجديد والذي يحمل اس�م »إغلب 
الس�قا« املقرر عرضه عر ش�بكة »MBC مرص« يف شهر رمضان 
املقبل، عى أن تش�هد كل حلقة منافس�ات ترفيهية ورياضية غر 
تقليدية، عى أن يظل التنافس لس�اعة كاملة، يحاول فيها الضيف 
أن يناف�س أحمد الس�قا يف العديد من املجاالت غ�ر التقليدية. ويف 
نهاي�ة الحلقة يعل�ن الضيف عن الت�رع باملبالغ الت�ي ربحها من 
املس�ابقة إىل إح�دى الجهات الخري�ة، عى أن تت�وىل الفنانة رزان 
مغربي مهمة تقديم حلقات الرنامج. عدد كبر من نجوم الفن يف 
مرص والوطن العربي يشاركون يف حلقات الرنامج، أبرزهم محمد 
هنيدي ونيلي كريم وغادة عبد الرازق وعمرو يوسف وحمادة هالل 

ومعتصم النهار.
ويبدو أن ظهور محمد هني�دي له مذاق خاص يف الرنامج، بعدما 
نرش الس�قا صورة تجمع�ه بمحمد هنيدي م�ن كواليس الرنامج 
وعل�ق عليها بكون همام وأدريانو يعودان من جديد، يف إش�ارة إىل 

شخصيتيهما يف فيلم »همام يف أمسرتدام«.

أحمد السقا يغيب عن الدراما ويطل 
ببرنامج جديد في رمضان


